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LIETUVA DAR NEPRARADO 
VILTIES {STOTI | NATO

LIETUVOJE,
---- ir apie j

LIETUVĄ^
L J

- Finansų ministerija pa
skelbė viešą Valstybinio komer
cinio banko pardavimo kon
kursą. Lietuvos Vyriausybė pirmą 
kartą parduoda valstybinį banką, 
siūlydama 100% jo akcijų. 
Konkurso laimėtoją tikimasi 
paskelbti netrukus. Manoma, jog 
banko kaina dėl didelių jo nuos
tolių bus nedidelė. Apie ketini
mus dalyvauti VKB pardavimo 
konkurse raštu yra pareiškę 
Vilniaus ir "Hermio" bankai bei 
Didžiosios Britanijos bendrovė 
"Nomura International".

- Prezidento A. Brazausko 
atstovas pareiškė, kad Lietuvos 
vadovo susitikimas su šešiais 
Europos valstybių prezidentais 
ir dalyvavimas bendroje visų 
prezidentų audiencijoje pas Po
piežių Joną Paulių II yra Lie
tuvos užsienio politikos laimėji
mas. Išplatintame pareiškime 
teigiama, kad šiais susitikimais 
"Lietuva pripažįstama ne tik kaip 
istorinė Europos valstybė, puo
selėjusi krikščioniškąją civiliza
ciją, bet ir kaip aktyvi bei auto
ritetinga šiuolaikinio dvasinio 
Europos bendrumo idėjų 
įgyvendintoja".

- Konservatoriams ir 
krikščionims demokratams 
pavyko suderinti savo nuostatas 
dėl nuosavybės teisių į grą
žinamą nekilnojamąjį turtą. Ne
pavyko susitarti tik dėl žemės 
grąžinimo miestuose ir dėl 
kompensavimo už neatgautą 
nuosavybę būdų. Krikščionys de
mokratai siūlo grąžinti miestuo
se tik tiek žemės, kiek jos būtų 
galima nupirkti už ne daugiau 
nei 180 tūkst. litų. Pavyzdžiui, 
Vilniuje tai būtų apie 0.5 hekta
ro. Likusi žemė bus nacionali
zuojama. Konservatoriai siūlo 
pripažinti nuosavybės teises į 
visą žemę, jei jos plotas neviršija 
150 ha. Tiesa, natūra savininkas 
gautų tik 0.2-0.3 ha, už kitą plotą 
jam būtų kompensuojama pini
gais. Namus savininkams kon
servatoriai siūlo grąžinti tik tuo
met, jei jie sutiks su įstatymo 
keliamais reikalavimais ir pasi
rašys nuomos sutartį su savi
valdybe, kuri savo ruožtu butus 
pemuomos gyventojams. Pa
sirinktame projekte bandoma 
ieškoti aukso vidurio tarp savi
ninkų ir nuomininkų teisių bei 
interesų. Už šį projektą balsavo 
57 Seimo nariai. Šio LDDP valdy
mo metais pataisyto įstatymo 
veikimas šiuo metu sustabdytas.

- Prezidentas A. Brazaus
kas kol kas neturės patarėjo 
ryšiams su Seimu. Patenkinęs V. 
Beriozovo prašymą atleisti jį iš 
šių pareigų, Prezidentas kurį laiką 
neskirs naujo patarėjo. Patarėjo 
ryšiams su Seimu pareigas laiki
nai perims vienas iš Prezidento 
referentų. Iš dalies valstybės 
vadovo santykiais su Seimu taip 
pat rūpinsis Prezidento patarė
jas vidaus politikos klausimais J. 
Bernatonis, patarėjas valstybės 
ir teisės klausimais A. Abroma
vičius ir patarėja socialinės poli
tikos klausimais S. Girijotienė.

- Vilniuje prasidėjo akcija 
"Šuo", kurios metu bus bau
džiami be pavadėlių ir antsnukių 
šunis vedžiojantys žmonės bei 
gaudomi valkataujantys gyvū
nai. šeimininkui, nesilaikan
čiam šunų vedžiojimo taisyklių, 
teks mokėti baudą iki 100 litų.

R. Povilonis, Vilniaus universiteto rektorius, vienas iš kandidatų į Lietuvos prezidentus, 
tarp piketuojančių studentų. V. Kapočiaus nuotr.

JAV HELSINKIO KOMISIJA - BALTIJOS ŠALYS TURI 
BŪTI PRIIMTOS J NATO

"Estija, Latvija, Lietuva, Lenki
ja, Čekija, Vengrija, Slovėnija ir 
Rumunija turi būti pakviestos į 
Madrido viršūnių konferenciją 
derėtis dėl įsijungimo į NATO", 
birželio 18 d. pareiškė JAV Kon
greso Europos Saugumo ir Ben
dradarbiavimo Komisijos pirmi
ninkas, senatorius Alphonse 
d'Amato.

Senatorius taip pat pranešė, 
kad jo vadovaujama komisija 
išleido pranešimą apie žmogaus 
teises ir NATO išplėtimo raidą. 
Pranešime aprašomi komisijos 
prieš porą mėnesių suruošti ap
klausinėjimai NATO išplėtimo 
klausimu, spausdinami kandida
tuojančių valstybių ambasadorių 
pasisakymai. Lietuvą šiame ap
klausinėjime atstovavo ambasa
dorius Washingtone Alfonsas 
Edintas. Pranešimo išvada - vi
sos išvardintosios valstybės iš 
esmės išpildo Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo Teisių Or
ganizacijos įpareigojimus gerbti 
žmogaus teises.

Prezidentas Clintonas birželio 
12 d. pareiškė, jog tiktai Lenkija,

AUKSINĖ LIETUVOS KREPŠININKIŲ PERGALĖ
Kęstutis Čerkeliunas

Netikėta Lietuvos rinktinės 
pergalė Europos krepšinio pir
menybėse Budapešte suvirpino 
tautiečių širdis ne tik tėvynėje, 
bet ir svetur. Kai birželio 15 d. 
baigminėse rungtynėse Lietuva- 
Slovakija antro kėlinio pradžioje 
mūsiškės vedė 11-kos taškų skir
tumu, didysis variklis puolike 
Štreimikytė už penkias pražangas 
turėjo išeiti iš aikštės, bet lietu
vės nesukriko, neleido slovakėms 
pavojingai priartėti, ir Lietuva 
užtikrintai įveikė paskutinę kliūtį 
pasekme 72:62. Čia daug gelbė
jo gynikė Dambrauskaitė, iš viso 
sukalusi 23 tšk. Betgi tai buvo 
visos rinktinės ryžtas, susitelki
mas ir didžioji patvara, nors vi
sos žaidikės dar jautė slėgį ir 
nuovargį po ankstesnių rung
tynių su Vokietija, kai pu- 
siaubaigmėje Lietuva įstengė 
laimėti 78:77.

Ši dvikovė buvo išskirtinė. Jei 
pradžia rodė lietuvių persvarą 
(jos vedė 12:2, 22:11 ir 27:19), 
tai į kėlinio pabaigą taškų skirtu
mas ėmė tirpti. Po pertraukos 
vokietės persvėrė iki 10 taškų. 
Likus žaisti vienai minutei, vo
kietės pirmauja 68:63. Per 60 
sek. lietuvės įmeta 7 tšk., o vo
kietės atsako tik su 2 tšk. Kartu 
su baigminiu teisėjo švilpuku, 
Dambrauskaitė išlygina 70:70. 

Vengrija ir Čekija turėtų būti 
pakviestos įsijungti į NATO Mad
rido konferencijoje. Kongreso 
Komisijos vadovai su preziden
tu nesutinka.

Anot senatoriaus D'Amato, 
"NATO tebėra karinė sąjunga ir 
šis ribotas išplėtimas paliks iš
plėstąją sąjungą kariniai pažei
džiama".

Komisijos vicepirmininkas, at
stovas Christopher Smith pa
reiškė, jog Madrido konferencija 
turi užtikrinti, kad visos į NATO 
įstoti norinčios demokratijos bus 
traktuojamos kaip rimtos kandi
datės, kai tik jos įvykdys nusta
tytas sąlygas. Clintono adminis
tracijos banalybės negali būti 
pakaitalu tokiai procedūrai. "Jei 
Vakarai praleis šią vienatinę 
progą apglėbti šias šalis, kurios 
yra matomai įsipareigojusios 
puoselėti demokratiją, žmogaus 
teises ir įstatymais paremtą 
valdžią, jie padarys istorišką 
neteisybę", pabrėžė atstovas 
Smith.

Kongreso komisijos vadovai 
priklauso respublikonų partijai.

Pratęsime vyksta permaininga 
kova. Pagaliau Kurtinaitienė 
ženklina 78:77. Priešininkės turi 
23 sek. antpuoliui, bet kelis kar
tus nepataiko į krepšį. Tai buvo 
tikras laimės šypsnys Lietuvos 
rinktinei.

Normaliai krepšininkės turėjo 
grįžti namo autobusu, bet po 
laimikio prieš Vokietiją, Lietu
vos krepšinio federacija nusam
dė lėktuvą ir ankstų birželio 16 
d. rytą (4 vai.) krepšininkės su 
vadovais atskrido į Karmėlavos 
aerouostą prie Kauno. Čia laukė 
šimtai krepšinio entuziastų su 
gėlėmis ir šampanu. Vėliau sekė 
ordinai, apdovanojimai, premi
jos.

26-tųjų Europos moterų 
krepšinio pirmenybių 1997 m. 
lentelė: 1. Lietuva, 2. Slovakija, 
3. Vokietija, 4. Vengrija, 5. Is
panija, 6. Rusija, 7. Moldova, 8. 
Jugoslavija, 9. Čekija, 10. Ukrai
na, 11. Italija, 12. Bosnija-Her- 
cegovina.

Likimas taip lėmė, kad šias ei
lutes rašantysis šiemet buvo 
Kaune ir kartu su kitais išgyveno 
entuziastingas krepšinio dienas, 
kaip ir kitados, kai 1937 ir 1939 
m. vyrai laimėjo Europos pirme
nybes, o 1938 m. rudenį 
džiugino moterys, I-mose Euro
pos pirmenybėse Romoje išgrie
busios antrą vietą - sidabrą. 
Reikėjo 59-rių metų, kol Lietu

Nors jie išreiškia savo nuosek
lius įsitikinimus, jų pozicija 
neišvengiamai susipina ir su de- 
mokratų-respublikonų varžybo
mis. Abidvi partijos jau nuo 
Antrojo pasaulinio karo nuolat 
kritikuoja viena kitos politiką 
Vidurio Rytų Europos atžvilgiu. 
Abiem partijom rūpi ir iš ten 
kilusių amerikiečių balsai.

JAV Lietuvių Bendruomenė, 
kuri dažnai kritikuoja Clintono 
politiką, jo nuosprendį šiuo 
metu į NATO pakviesti tiktai 
Lenkiją, Vengriją ir Čekiją verti
no skirtingai. "Ačiū Dievui už 
Clintono politiką", gegužės 30 
d. pareiškė Bendruomenės visuo
meninių reikalų įstaiga. Pasak 
jos, tai buvo kritiškai svarbus 
žingsnis, nes, pakvietus ir Slo
vėniją bei Rumuniją, NATO 
plėtimas tuomi būtų buvęs ir 
užbaigtas. O tai įgalintų Rusiją 
pamažu iš Baltijos šalių išstumti 
Vakarų įtaką ir pasisavinti teisę 
"garantuoti jų saugumą", teigia 
JAV Lietuvių Bendruomenė.

(LER)

vos krepšininkės vėl suspindo, 
prašoko daugelio lūkesčius ir 
pasipuošė pirmąja vieta - aukso 
medaliu. Štreimikytė išrinkta į 
geriausią pirmenybių penketuką 
(be jos, dvi slovakės: Bielikova ir 
Hirakova, vengrė Balogh ir vo
kietė Askamp).

Grįžus į tolesnę praeitį, reikėtų 
priminti, kad 1938 m. pirmeny
bėse Genė Miuleraitė buvo 

Lietuvos rinktinės puolėja J. Štreimikytė (dešinėje) buvo 
išrinkta j simbolinį geriausių Europos krepšininkių 
penketukų. EPA-Eltos nuotr.

pripažinta geriausia Europos 
krepšininke pagal dienraščio "La 
Gazzetta dello Sport" (jis ir da-

Lietuvos diplomatai mano, kad 
JAV pozicija dėl šalių, kviečiamų 
į pirmąjį NATO plėtimo etapą, 
yra svarbi ir galbūt net lemiama. 
Tačiau diplomatai primena, kad
galutinis sprendimas šiuo klau
simu dar nėra priimtas.

"Mes laukiame oficialaus ir 
galutinio sprendimo dėl pirmųjų 
šalių, kviečiamų į išplėstą NATO, 
kuris bus priimtas liepos 8-9 d. 
Madride įvyksiančiame šios or
ganizacijos aukščiausiojo lygio 
susitikime", - Eltos koresponden
tui sakė Prezidento patarėjas už
sienio politikos klausimais Neris 
Germanas.

Birželio 12 d. Briuselyje buvo 
paskelbta, kad JAV norėtų į pir
mąjį NATO plėtimo etapą pa
kviesti tris Vidurio Europos šalis 
- Lenkiją, Čekiją ir Vengriją.

"Žinoma, tokios didelės ir

NAUJO VYSKUPO SUKIS: 
TROKŠTU SU MEILE TARNAUTI"II

Birželio 21 dieną Vilniaus 
arkikatedroje bazilikoje buvo 
konsekruotas vyskupu kunigas 
Jonas Boruta.

Šventų Mišių aukai ir kon
sekracijos apeigoms vadovavo 
Vilniaus arkivyskupas metropoli
tas Audrys Juozas Bačkis. Iškil
mėse dalyvavo Kauno arkivys
kupas metropolitas Sigitas Tam- 
kevičius, vyskupai Juozapas Ma
tulaitis, Vladas Michelevičius, 
Juozas Preikšas, Juozas Tunaitis, 
taip pat kunigai, vienuoliai, 
klierikai.

Į kunigo Jono Borutos kon
sekravimo vyskupu iškilmes 
buvo atvykęs Lietuvos Respubli
kos Ministras Pirmininkas Gedi
minas Vagnorius.

Apeigų pradžioje buvo pers
kaitytas 1997 metų gegužės 28 
dienos Jono Pauliaus II raštas 
apie Jėzaus draugijos nario, kuni
go Jono Borutos paskyrimą Vil
niaus arkivyskupo augziliaru ir

NUSIŠOVĖ GENADIJUS KONOPLIOVAS
Birželio 23 d. apie 12:30 vai. 

savo miegamajame nusišovė 
buvęs komercinio "Tauro" ban
ko prezidentas Genadijus Kono- 
pliovas. Po pietų Vilniaus apy
gardos prokuratūroje dėl jo mir
ties fakto buvo iškelta baudžia
moji byla.

Vilniaus apygardos proku
ratūros atstovas spaudai Gintau
tas Stalnionis Eltai sakė, kad kol 
kas savižudybės versiją patvirti
na šalia kūno rastas pistoletas 
CZ-83 ir žaizda dešiniajame ve
lionio smilkinyje. 9 milimetrų 
skersmens kulka kiaurai persk

bar eina) anketą tarp krepšinio 
specialistų. Kitos lietuvės gavo 
tokias vietas: Jazbutienė 4-ta, 
Astrauskaitė 5, Vailokaitytė 9, 
Markevičienė 10. Tuo būdu į

pirmąjį dešimtuką išrinktos vi
sos penkios Lietuvos pagrin
dinės sudėties žaidikės.

įtakingos valstybės pozicija yra 
itin svarbi, tačiau mes jos ne
laikome oficialiu NATO apsis
prendimu, kadangi jis turi būti 
paskelbtas tik Madride visų 16-
os dabartinių NATO valstybių 
vadovų", - sakė N. Germanas.

Pasak patarėjo, Baltijos šalys 
neatsisako savo ankstesnės po
zicijos, kad jos turėtų būti pa
kviestos į pirmąjį NATO plėtimo 
etapą. "Tačiau mes esame rea
listai, todėl tikimės,, kad po pir
mojo aljanso plėtimo etapo, į 
kurį Baltijos šalys greičiausiai 
nepateks, mes gausime tvirtas 
garantijas, kad tuo NATO plėti
mas nesibaigia, ir ateityje, įvyk
dę visus reikalavimus, mes tap
sime tikraisiais aljanso nariais", - 
teigė N. Germanas.

ELTA

tituliniu Vulturaros vyskupu, 
pasveikinimas bei apaštalinis 
palaiminimas.

Atlikus visas konsekravimo 
apeigas, Jonas Boruta gavo vys
kupo skeptrą ir, su palyda ei
damas centriniu katedros taku, 
suteikė žmonėms savo pirmąjį 
vyskupišką palaiminimą.

Kreipdamasis į tikinčiuosius, 
atėjusius čia kartu pasimelsti, 
vyskupas Jonas Boruta pranešė, 
jog savo šūkiu pasirinko Ignaco 
Lojolos žodžius - "trokštu su mei
le tarnauti". Mylėti ir tarnauti, 
siekti, kad būtų šviesiau, - sun
kus uždavinys, ir be jūsų pagal
bos, - sakė vyskupas Juozas Boru
ta, - aš jo neįvykdysiu. Tegul 
mums padeda Dievas.

Birželio 22 dieną vyskupas Jo
nas Boruta Vilniaus arkikatedro
je aukojo savo pirmąsias vysku
po Šventas Mišias - sumą ir sakė 
pamokslą.

ELTA

rodė kaukolę ir įstrigo kambario 
sienoje.

Tačiau tikslią mirties priežastį 
įvardins tik Valstybinės medici
nos tarnybos Vilniaus eksperti
nio skyriaus specialistai ir tai bus 
padaryta ne anksčiau, kaip po 7- 
10 dienų.

G. Konopliovas gyveno K. Kali
nausko gatvėje, "Tauro" banko 
pastate įrengtame bute. Greito
sios pagalbos tarnybai ir polici
jai apie įvykį pranešė šūvį iš
girdęs banko apsaugos darbuo
tojas.

ELTA

Tų laikų geriausioji Europos 
žemyno krepšininkė Miuleraitė 
dabar gyvena netoli Washingto- 
no, JAV. Kai telefonu sužinojo 
apie mūsiškių sėkmę Budapešte, 
Miuleraitė prašė sveikinti visas 
žaidikės ir buvo sujaudinta tokia 
auksine pergale. Pasak veteranės, 
ji laiminga, kad po tiek metų 
susilaukė tokio triumfo. Rudenį 
Miuleraitė numato vykti į Lietu
vą ir pati galės pasveikinti 
krepšinio žymūnes.

Lietuvos moterų pasisekimai 
tarptautiniuose vandenyse tegul 
būna gaivinanti paskata mūsų 
vyrams, kurie išvyko į Europos 
pirmenybes Ispanijoje.

KONCERTAS ANT STOGO
Buvęs "The Beatles’ narys Paul 

McCartney, primindamas prieš 
28 metus vykusį paskutinį jų 
koncertą, dainavo ir pasakojo 
prisiminimus įsitaisęs ant "Ap
ple" studijos stogo. Transporto 
kamščių kaip senais gerais lai
kais jis nesukėlė, tačiau praei
viams buvo malonu nemokamai 
pasiklausyti kadaise garsaus dal- 

, nininko.



"Turime rinkti medų savo krašto aviliui..." je "Iš kairės ir iš dešinės" jis 
šmaikščiai polemizavo su įvairių 
laikraščių rašiniais, dažnai kritiš
kai įvertindamas išeivijos veikėjų 
ir spaudos tuometinį nusista
tymą prieš bet kokius ryšius su 
okupuotos Lietuvos žmonėmis, 
ten leidžiama spauda ir knygo-
mis. Salomėjos Narkėliūnaitės iš 
Brooklyn, NY, minėjimui atsiųs
to laiško mintys dar tiksliau 
įvertino J. Kreivėno plunksnos 
privalumus: "Savo rašiniuose jisai 
tikrai kirto iš peties visiems, vi
siems: ar jie buvo saviškiai, ar 
svetimieji. Ir tie jo rašymai visados 
buvo degančiais klausimais. Ilgai 
žmonės nežinojo, kas tasai Gir
nakalis, bet jo mintims pritardavo

Žymiojo išeivijos kultūros veikėjo Juozo Kreivėno minėjimo Chicagoje rengėjai: E.
Šulaitis, S. Miglinienė, J. Damauskas, dr. J. Račkauskas. Z. Degučio nuotr.

Yra žinoma 1811 m. lotyniška 
prakalba, kuria Marijampolės 
mokiniai dėkojo atsilankiusiems 
j egzaminą svečiams. Ta prakal
ba skambėjo taip:

"Patiekiame jums, garbingiems 
vyrams, mūsų metinės pažangos 
pratimus ir darbus, kuriuos tik galė
jome ir išmokome, ir sekdami bites, 
kurios skraido ir tinkamus daryti 
medui žiedus čiulpia, paskui ką tik 
parsineša, tvarko ir į korius dėsto 
ir, kaip sako Virgilijus, skystą medų 
krauja ir saldžiu nektaru pripildo 
akytes, taip ir mes, jaunuoliai, tų 
pačių bičių pavyzdžiu, visus mūsų 
metinius surinktus pėdelius, jums, 
subrendusiems vyrams, atnešame 
parodyti".

Jau veik du amžiai praėjo nuo 
tos prakalbos sakymo, o Mari
jampolės miestas - legenda ste
bina ir net dabar priverčia mąsty
ti kiekvieną, kuris studijuodamas 
istoriją ar rašydamas apie Lietu
vos praeitį, sužino apie "Varpą" 
ir "Aušrą", apie tautos patriarchą 
J. Basanavičių, lietuvių kalbos 
tėvą J. Jablonskį, liaudies išsiva
davimo didvyrį V. Kudirką, rašy
toją V. Mykolaitį-Putiną. Taip, 
Marijampolė - ypatingo likimo 
miestas, ilgą laiką turėjęs vie

Š. m. birželio 8-15 dieno
mis, Dainavos jaunimo stovyk
loje, Manchester, Michigan, įvy
ko Lietuvių Fronto Bičiulių studi

Nuotraukoje: šnekučiuojasi Zenonas Prūsas iš Ohio, dr. prof. Zigmas Zinkevičius (Lietu
vos Respublikos Švietimo ministras), dr. Petras Kisielius (Chicaga) ir prof. Justas 
Pikūnas, kartais profesoriaująs Vytauto Didžiojo Universitete Kaune, Lietuvoje.

Išdegintos žemės taktika
Su istoriku ARVYDU ANUŠAUSKU, keletq savaičių dirbusiu 
slaptuosiuose Rusijos karo archyvuose, kalbasi žurnalistas
GINTARAS VISOCKAS

- Jūs - pirmasis lietuvis, kuriam 
rusai leido praverti Maskvos Karo 
archyvo, anksčiau vadinto Sovie
tinės kariuomenės archyvu, duris. 
Ar sunku buvo patekti ten, kur 
saugomi NKVD dalinių, slopinusių 
partizaninį judėjimą Baltijos kraš
tuose, dokumentai?

- Labai sunku. Į Rusijos karo 
archyvą pakliuvau ne iš karto - 
iki tol būta daug mėginimų, biu
rokratinių trukdymų. Tačiau šių 

nintelį Suvalkijoje Marijonų vie
nuolyną bei tikrai ypatingą gim
naziją, kuri išugdė tiek garbingų 
žmonių, kad be jų pasiaukojimo 
ir veiklos neįsivaizduojama praei
ties, o ir dabartinė Lietuva.

1912 m. kovo 3 d. Padovinės 
kaime (Marijampolės apsk.) gi
musiam Juozui Kreivėnui liki
mo laimės lėmė mokslus Mari
jampolės valstybinėje Rygiškių 
Jono gimnazijoje ir Marijam
polės mokytojų seminarijoje. Ar 
ne todėl "kuklūs" enciklopedi
niai duomenys skelbia jį buvus 
mokytoju, vargonininku, chor
vedžiu, visuomenininku, Lietu
vos istorijos, lietuviškos knygos 
mylėtoju ir rinkėju, žurnalistu, 
redaktoriumi, - turbūt nerasime 
tokios srities, kuria J. Kreivėnas 
nebūtų domėjęsis ir joje dau
giau ar mažiau nesireiškęs. Kažin, 
ar tebetrykšta Marijampolėje toji 
stebuklingoji nesuskaičiuojamų 
talentų versmė?

Gegužės 23-24 d. Chicagos 
Jaunimo Centre įvyko pedagogo 
ir kultūros darbuotojoj. Kreivė
no 85-jų gimimo ir 10-jų mirties 
metinių minėjimo akademija. 
Pasveikinės gausiai susirinkusius 
J. Kreivėno draugus, bendradar

jų ir poilsio savaitė. Joje jau 41- 
mą kartą buvo suvažiavę LF 
Bičiuliai ir jų svečiai iš įvairių 
vietovių, net turėjo svečių iš Lie

metų pradžioje nusišypsojo lai
mė - pavyko perskaityti gana 
daug visiškai slaptų NKVD bylų, 
dokumentų, įsakymų, rezoliuci
jų. Už suteiktą pagalbą esu dė
kingas Lietuvos ambasadai Mas
kvoje, nes ji tarpininkavo dery
bose su Rusijos valdžia, bei Pa
saulio lietuvių bendrijai, kuri 
mano kelionę į Maskvą rėmė 
finansiškai. 

bius ir gimines, minėjimą pradė
jo Lituanistikos tyrimo ir studi
jų centro pirmininkas dr. Jonas 
Račkauskas. Šiltais žodžiais cha
rakterizavęs buvusį bendradar
bį, jis priminė vieną, ypatingą 
reikšmę turėjusią datą. 1986 m. 
liepos 22 d. Jaunimo Centre 
buvo sujungti du archyvai: Juo
zo Žilevičiaus lietuvių muzi
kologijos archyvas ir Juozo Krei
vėno lietuviškos muzikos bib
lioteka. Nuo tos datos pilnas šios 
įstaigos pavadinimas yra: "Žile- 
vičiaus-Kreivėno lietuvių mu
zikologijos archyvas". Tai - dalis 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centro, archyvu domisi šiuolai
kiniai muzikologai ir tik J. Kreivė
no dėka jo lobiai liks neįkaino
jamu turtu ir ateinančioms kar
toms.

Šio straipsnio autorei teko gar
bė vesti akademijos programą, 
paįvairinant ją J. Kreivėno kny
gos "Iš kairės ir dešinės" minti
mis.

Istorikas Jonas Dainauskas pa
sidalijo mintimis apie J. Kreivėną 
- žurnalistą, lietuvių išeivijos 
spaudos bendradarbį. Ilgiau nei 
du dešimtmečius "Vienybėje", 
Girnakalio slapyvardžiu, skyriu- 

tuvos. Čia vyko paskaitos, įdo
mūs pokalbiai, diskusijos, po
sėdžiai įvairiais klausimais.

- Kaip į Jus, Lietuvos istoriką, 
mokslininką, žiūrėjo Maskvos ar
chyvų darbuotojai? Šnairavo? O gal 
draugiškai sutiko?

- Rusijos nenorą atverti Lietu
vos visuomenei savo slaptuosius 
fondus galima suprasti. Juk 
NKVD ir KGB archyvuose - daug 
rusus kompromituojančios me
džiagos, nemalonių faktų. Bet 
tuo pačiu metu Rusija suvokia, 
kad gyventi taip, kaip gyventa 
iki šiol, nebeįmanoma ir ne
benaudinga.

Būdamas Maskvoje pastebėjau 
džiuginančią tendenciją - ben
drauti su jaunesniosios kartos 
žmonėmis nėra labai sunku. I

ir jį vertindavo. Jisai buvo vienas 
stipriausių stulpų, palaikiusių "Vie
nybę" jos pastangose, siekiant kul
tūrinių ryšių su tautiečiais okupuo
toje Tėvynėje".

Ką apie save ir plunksnos bro
lius galvojo tuomet J. Kreivė
nas?

"Mažvydo katekizme siūloma 
"pygus ir trumpas mokslas skaititi 
yr raschity". Daug kas šiais laikais 
mūsuose klaidingai galvoja, kad 
šio pigaus ir trumpo mokslo užtenka 
laikraštininkui. Aišku, laikraštinin
kas negali būti visų jo liečiamų 
temų pirmaeilis specialistas. Bet 
vis tiek į laikraštį rašyti, perfrazuo
jant Mažvydą, yra "brangus ir il
gas mokslas". Reikia prakeiktai 
didelio žinių bagažo, nuolat išse
miamo ir nuolat papildomo".

J. Kreivėno pedagoginę veiklą, 
pasitelkęs faktus ir datas, aptarė 
pedagogas Juozas Plačas. Nuo 
1935 m. J. Kreivėnas - pradžios 
mokyklos mokytojas Seinų ap
skrityje, nuo 1939 m. mokytoja
vo Vilniaus apskrityje, o 1941- 
1944 metais dirbo Vilniaus ap
skrities pradžios mokyklų inspe
ktoriumi. Karui pasibaigus moky
tojavo Vokietijoje, o 1950 m. 
atvykęs į JAV, apsigyveno Cice
ro mieste. Dirbdamas lituanis
tinėje mokykloje parašė moky
mo priemonę "Lietuvių kalbos 
pratimai", du dainų vadovėlius 
su gaidomis. Kartą paklaustas, 
kodėl nepasinaudoja galimybe 
penkias dienas pabuvoti Lietu
voje, atsakė trumpai: "Jei aš nu
vyksiu, turėsiu garbinti jų stabus.

praeities dalykus, į lietuvius, 
besidominčius pokario žudynė
mis, jie žiūri be išankstinio nu
sistatymo, be priešiškumo, ar 
susierzinimo. Tik senyvo am
žiaus rusai vis dar su nostalgija 
prisimena Sovietų Sąjungos lai
kus.

- Kokios taktikos NKVD laikėsi 
kariaudama su Lietuvos miško bro
liais?

- Tai - išdegintos žemės takti
ka. Sprendžiant iš Rusijos karo 
archyve rastų dokumentų, gali
ma teigti, jog NKVD daliniai 
nesigailėjo nei mažų, nei didelių, 
nei moterų, nei vyrų. Jeigu kil
davo bent mažiausias įtarimas, 
jog tos trobos, tos sodybos šei
mininkai - miškinių rėmėjai, 
sodyba būdavo nušluojama nuo 
žemės paviršiaus. O dažniausiai 
ne tik sodyba, bet ir visas greta 
esantis kaimas suliepsnodavo. 
Beje, NKVD karininkai nesavi
valiavo liepdami savo kareivi
ams žudyti viską, kas pasitaiky
davo jų kelyje: Žiaurias instrukci
jas - negailėtT'nei šovinių, nei 
granatų - atsiųsdavo Maskva. 
Būtent Maskva liepė žudyti per 
daug nesvarstant, kaltas žmogus 
ar ne. Iš Maskvos atkeliavusiose 
instrukcijose ir nurodymuose, 
pavyzdžiui, visiškai atvirai rašo
ma, ką reikia laikyti potencialiu 
sovietinės santvarkos priešu. Tai 
lietuviai, latviai, estai, ukrai
niečiai... Vadinasi, nėra jokio pa
grindo manyti, esą nebuvo vyk
domas lietuvių tautos genoci
das. NKVD naikino būtent lietu
vių tautą, o ne socialines žmonių 
grupes Lietuvoje.

- Ar turite tikslių duomenų, kiek 
(nukelta į 4 psl.)

Mano - lietuvio patrioto sąžinė bę. Ir esamosios, ir priaugančios 
neleidžia to padaryti''. J. Kreivė- turi būti rikiuojamos savai 
nas buvo puikus mokytoj as-pe- 
dagogas ir tikras žmogus-huma- 
nistas, visados skatinęs ir padėjęs
jauniesiems mokytojams nau
dingais patarimais: "Ieškant kelių 
į kitataučių visuomenę, nereikia 
pamiršti, kad šis sezonas mums lyte.
nepalankus. Mes esame maži, - tai Pluoštelis žurnalisto minčių, 
viena. Mes esame šalia didžiųjų t t&p tinkančių būti mokytojo 
pasaulinių interesų, - tai antra, pamokymais:
Mūsų kraštas neturi jokių žymesnių zia "Senose literatūrose veikėjai bū- 
kasyklų, su mumis biznio pasauli** ^davo teigiami arba neigiami. Taip 
niai biznieriai nepadarys, - tai tie- girdėdavome gimnazijose per lite-
čia. Yra pasauly didelių galybių, 
kurios viską daro, kad mūsų klausi
mas mums palankia prasme į 
viešumą neiškiltų, - tai ketvirta. 

Reikia ruoštis ilgoms taiko dis- .-.otPeja, mūsuose turime ne tiek 
tanciįoms. Kitaip tariant, reiks ii- gyyenimo tikrovės, kiek literatūros, 
gai laukti tinkamo sezono. Jo paimk kokį laikraštį ar kokį sam- 
belaukiant, reikia auginti savą ggdy- • sy.- (nukelta į 4 psl.)

GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisi
niuose reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, 
imigracija, DWI and all criminal; Virš 20 metų patirtis. Parūpi
namas lietuvių k. vertėjas. Konsultacija nemokamai. Galchus & 
Gordon, 39-07 BeH Blvd., Bayside, NY 11361. Tel.: 718 229-2629. __

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose ir 
imigraciniuose reikaluose. Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 
West St., Stimbury, CT 060707Tel. (860) 651-0261.

SHALFNS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P'way St.), VVoodbaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

BUVUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direkto
rius, Nevvark office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.). Tel. 
344-5172. Paruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios kop
lyčios, oras šaldomas. Daug vietos automobiliams pastatyti.

JUOZO ANDRIULIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių 
apdraudimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj 
-OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., VVoodbaven, NY. 
Tel. 847-2323 (namų tel. 847-4477), Įstaigoj kreipiantis paminėti, 
kad esate ar norite būti J. Andriųšio klientais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. VVinter Garden 
Tavern, 1883 Madison St., Ridgeweod, NY 11227. Tel. 821-6440. 
Salė vestuvėms ir kt. pramogoms; Reto, duodami polaidotuviniai 
pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška 
ir europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei 
pokyliams tortai. Dalia Radžiūnas, sav. - 43-04 Junction Blvd., 
Corona, Queens, NY 11368. Tel. 779-5156.

LAISVĖS ŽIBURIO radijas girdimas sekmadieniais 9 vai. ryto iš 
RDM stoties 1380 AM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, NY 
11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428-4552. Fax 718 423-3979.

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar: 

pinigais, tlnitrust, testamentais.
-Tax Exempt #36-2927289- 

per. r":
Pope Leo XIII Literary Fund, Ine. 
9050 Troy Avenue 
Evergrėen Park, IL, 60642

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI “

PRISTATOMI I VISAS KAPINES ~ ’
NEW YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE.
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.
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* MEMOBIALS '

66 ■ 86 80 ST. M1DDLE VILLAGE, 
QUEENS N.Y. 11379 

PHONES ( 718) 326 - 1282 ; 326-380,
- TAI MtlS V VTENINTtLĖ VIETA - < £

- GAUSI PARODU SALĖ -

VYTIS 
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA
LĖKTUVAI
LAIVAI (CRUISĖS)
TRAUKINIAI (AMTRAK) 
AUTOBUSAI
NUOMOJAMOS MAŠINOS
VIEŠBUČIAI “

x ĮDOMIU VIETŲ LANKYMAS 
GRUPINĖS KELIONĖS I LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVĖL SERVICE 
40-24 235 Street, DOUGLASTON, N. Y. 11363 

TEL: 718 423 - 6161,1 - 800 - 77 - VYTIS 
FAX 718 423 - 3979

tautinei galybei išreikšti .
Apie savo mėgstamiausią mo

kytoją, jo skiepytą meilę knygai 
ir gėriui, tolerantiškumą pasako
jo J. Kreivėno buvusi mokinė, 
dabar doktorantė Daiva Marke- 

ratūros pamokas. Gyvenime (vadi
nasi tikrovėje) paprastai tie patys 

^Žąsinai būna prisiriję ir gero, ir 
blogo.

KVEČAS
JONAS 

1933-į 1976
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Ant antrojo tūkstantmečio slenksčio: vėl ateina 
M. K. Čiurlionio simbolių metas

Ateitininkai tarsis Palangoje
Ateitininkų Federacijos vadovybė savo narius kviečia į nepa

prastąją konferenciją, kuri įvyks liepos 11-13 dienomis Palangoje. 
Ateitininkų konferencija nėra tik ateitininkams reikšminga. Ne tik 
katalikų Bažnytinė hierarchija bei katalikų visuomenė su pasi
didžiavimu žiūri į ateitininkų organizaciją kaip į savo elitą. Ir 
nekatalikų minties žmonės žiftįį ateitininkus su dėmesiu kaip į tos 
bendros visuomenės labai reikšmingą dali: reikšmingą, nes sąmo
ningą, organizuotą, su giliomis tradicijomis ir nuveiktais darbais 
tos bendros visuomenės gerovei

Tos kitos visuomenės dalys kaip ir katalikai nėra taip pat abejin
gos, kuria linkme vyksta ateitininkų gyvenimo raida. Konferencija 
ją gali paryškinti vaizdžiau nei tekėjimas kasdienoje.

Savo veiklos pradžioje ateitininkų sąjūdis buvo viena prasme 
opozicinis. Buvo plaukimas ^prieš daugumos srovę, prieš laiko 
madą. Prieš to meto mokslųTeinančio jaunimo nureligėjimo ir 
nutautimo madą, kuri buvo pagavusi didžią dalį lietuvių jaunimo 
rusų mokyklose. Einantieji su ateitininkų sąjūdžiu žinojo, kad jie 
šalinasi nuo tada daugumą pagavusio nihilizmo, ateizmo, marksiz
mo srovių; kad jie artėja prie‘liaudies, kuri buvo ir religinga ir 
demokratinga. 2.

Jei religinga liaudis buvo likusi be religinių vadų pasauliečių, tai 
tokiais vadais jai virto ateitininkai. Čia ir buvo to meto ateitininkų 
natūrali visuomeninė stiprybė.'

Ateitininkų suartėjimas su liaudimi ilgainiui lėmė ir nepriklauso
mos Lietuvos veidą. Dabar Vakarų pasaulyje esančių ateitininkų 
kitokia padėtis. Išaugę išplitę horizontaliai dalis ateitininkų jaučia 
mažiau opozicijos laiko madai. Naujos aplinkybės ateitininkus 
veikia ta pačia kryptimi kaipir daugumą - pasroviui. Galbūt jie 
dramatiškiau tą dvasinę raidą pergyvena, su gilesniais sąžinės 
konfliktais negu tie, kurie savęs nesaisto tokiais principais, kokius 
yra prisiėmę ateitininkai - ištikimybė tautybei, religijai, visuome
niškumui ir 1.1. Gal dėl to vienam kitam kyla pagunda nuvertinti 
to ar kitų minėtų principų'įpareigojančią prasmę. Tad būtina 
pakartoti įsipareigojimą ne duotis kasdienybei vadovauti, bet ją 
apvaldyti ir jai vadovauti.

Tikrovės reiškinius, kurie jų tepriklauso laiko madai, kurie gyve
nimo pažangai, nelengva suvokti. Tai, kas vyresniems atrodys laiko 
mada, pagimdytų šių kraštų mokyklų įtakoje kaip seniau tai buvo 
rusų mokyklų įtakoje, jaunesnės generacijos žmogui, augančiam 
kaip tik tose mokyklose, gali rodytis loginės gyvenimo raidos 
reiškiniais, kurių nepriimti reikštų pasitraukti nuo gyvenimo srovės.

Ateitininkų organizacija, kaip ir penkių principų žiedas vaizdin
giausiai liudija, yra už sintezę. Taigi, ne supriešinimo, suskaldymo, 
o derinimo, harmoningo visų dėmesio nusipelnančių vertybių 
išrikiavimo aplink Kristaus centrą organizacija. Būtina, kad jokiu 
pretekstu nepavyktų atskirti žiedų nuo šaknų, suardyti natūralų 
kartų perimamumą. Čia organizacijos gyvybės paslaptis. Pagarba 
tiek jaunystės ugniai, tiek vyresniųjų patirčiai, ieškant teisėto 
autoriteto ir laisvės iniciatyvos sąskambio.

Skirtingą supratimą tarp kartų gali lyginti "dialogas", aiškinima
sis. Bet jis tebus sėkmingas- laikantis dar kito principo: minties 
pažanga gali kilti iš minties įvairybės konkrečiais klausimais. Pagar
ba skirtingai minčiai net ir tarp tos pačios pasaulėžiūros žmonių yra 
būtina normaliai pažangos naudai.

Valė Čeplevičiūtė

•Dabar, kai rašau straipsnį, Ro
moje "Markesi" spaus
tuvės mašinos jau ats
paude pirmuosius bū- 
Simo naujo albumo 
reprodukcijų pusla
pius. O birželiui besi
baigiant lietuviško ir 
angliško tiražo kny
gos jau turėtų pasiek
ti Ameriką. Galbūt jų 
pasirodymas čia su
taps su Seimo pirmi
ninko Vytauto Lands
bergio, parašiusio al
bumui vieną įžanginį 
straipsnį, vizitu.

M. K. Čiurlionio 
dailės muziejaus di
rektorius Osvaldas 
Daugelis pasakojo, 
kad muziejuje seniai 
buvo puoselėta idėja 
išleisti leidinį, kuria
me būtų dailininko 
paveikslai, jų eskizai, 
fragmentai, piešiniai, 
mintys apie meną. 
Galvojant apie būsi
mą skaitytoją, buvo nutarta 
parengti du albumo variantus - 
populiarųjį ir akademinį. Pas
tarajame bus iliustruotas moks
linis katalogas, koks dažnai būna 
dailininkų monografijose, su visa 
informacija apie tai, kas mu
ziejuje saugoma. Katalogas - tai 
muziejaus darbuotojos Birutės 
Federavičienės ilgų dešimtmečių 
kruopštaus darbo nuopelnas.

Albumas bus leidžiamas de
vyniomis - lietuvių, anglų, vo
kiečių, prancūzų, italų, ispanų, 
rusų, lenkų ir japonų kalbomis. 
Pirmą kartą M. K. Čiurlionis (o 
kartu su juo ir lietuvių kultūra) 
taip plačiai pristatomas pasau
liui. Tačiau ar šiandien dar įma
noma pasaulį sudominti M. K. 
Čiurlioniu? Muziejaus direkto
riaus nuomone, galbūt kaip tik 
dabar, kai susiduria du tūkstant
mečiai, vėl atėjo jo laikas. Šiuo 
paslaptingu metu, kaip ir mūsų 
amžiaus pradžioje, į žmonių gal
vas vėl grįžta simbolizmo idėjos, 
kurių kupina M. K. Čiurlionio 
kūryba.

Albumo projektą muziejus ka
daise buvo pateikęs "Vagos" lei
dyklai. Jis ilgai ten laukė savo 
valandos, bet taip ir nesulaukė. 
Prieš trejus metus muziejus ry
žosi pasirašyti sutartį su vilniečiu 

leidėju Valerijumi Koreškovu, 
bendradarbiavusiu su italais. Jei
gu ne šis žingsnis, sakė O. Dauge

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis 
(1875 - 1911)

lis, tikriausiai ir šiandien albu
mo dar nebūtų.

V. Koreškovas pasakojo, kad 
galutinai apsisprendęs imtis M. 
K. Čiurlionio leidybinio projek
to Frankfurto knygų mugėje, kai 
jam pritarę partneriai iš Italijos 
ir Rusijos. Beje, italai apie didįjį 
menininką, mūsų pasididžia
vimą niekada nebuvo girdėję. 
Taigi Rasa Andriušytė tiksliai 
pataikė, albumo įžanginiame 
straipsnyje "M. K. Čiurlionio 
kūryba" parašydama, jog plates
nei Europos meninei visuome
nei ši kūryba mažai tepažjstama.

Iki šiol, padedant leidyklai 
Editalia, V. Koreškovas jau buvo 
išleidęs albumą apie rusų šventąjį 
S. Radonežskį bei katalogą Mask
vos A. Puškino muziejui. Tai 
buvo rimta treniruotė prieš di
džiąją Čiurlionio programą. Beje, 
iš pradžių buvo galvota apie al
bumą tik dviem kalbomis - lie
tuvių ir anglų. Bet V. Koreš- 
kovui, pasirinkusiam koncepci
ją "Čiurlionis - pasaulio kultūros 
dalis", to buvo maža. Jo nepaten
kino ir ketverius metus "Vagos" 
leidykloje išgulėjusios skaidrės. 
Patikrinus paaiškėjo, kad jos pa
senusios. Nebuvo galima leisti, 
kad pasikartotų prieš dvidešimt 
metų Paryžiuje išleisto albumo 

kančios.
Muziejui pavyko išprašyti Val

stybinės paminklosaugos komi
sijos pirmininkės G. 
Drėmaitės, kad leistų 
pirmą kartą nufotogra
fuoti paveikslus, neė
mus apsaugini stiklą. 
Patyrę fotografai Anta
nas Lukšėnas ir Kęstutis 
Stoškus, padedant trims 
restauratoriams, dirbo 
tris savaites. Fotogra
fuojant paveikslai buvo 
apsaugoti specialiais 
ekranais.

"Labai geros skaidrės 
- būsimo albumo pa
grindas, - sakė leidėjas. 
-Jose užfiksavome Čiur
lionio paveikslus to
kius, kokie jie buvo 
1995-jų gegužį. Dabar
tinė technika leis išsau
goti šias skaidres 50 
metų. Ryškintojas Val
das Rašyla jas puikiai 
išryškino, padarėme 
spalvų skaidymą. Bet 
pakartoję šį darbą Ro
moje su puikia techni

ka, pamatėme, kad ji sugeba 
perduoti tokius niuansus, kurių 
nemato žmogaus akis. Naujuose 
atspauduose Čiurlionio piešinys 
pasirodė ryškesnis, spalvos so

Čiurlionio darbo kambarys menininko muziejuje Drus
kininkuose. A. Kezio nuotr.

dresnės. Kas šiandien gali pasaky
ti, kaip jo kūriniai išties atrodė? 
Muziejuje atlikome spalvų ko
rektūrą, tačiau vis galvoju, kad ji 
subjektyvi. Kaip ten bebūtų, 
skaidri kokybė dabar mums lei
džia galvoti ir apie puikius faksi
milinius atspaudus. Gavę mu
ziejaus sutikimą, skaidrėmis galės 
naudotis ir nauji leidėjai".

Į kitas kalbas albumą vertė 
puiki vertėjų komanda. Albumo 
dailininkui Sauliui Chlebinskui, 
parengusiam maketą dar "Vagos" 
leidykloje, buvo suteikta visiška 
laisvė. Redagavimą, pradėtą "Va
goje", pratęsė redaktorius Alijušas 
Grėbliūnas. Iš viso prie šio pro
jekto darbavosi apie 70 žmonių.

V. Koreškovas, daug metų dir
bęs fotografu, neabejoja, jog liki
mas jam neatsitiktinai dar kartą 
padovanojęs susitikimą su Čiur
lioniu. Jų būta ir anksčiau. Šian
dien jau mistiškai skamba prieš 
25 metus Jadvygos Čiurlionytės 
jam padovanota knyga su užrašu: 
"Labai dėkinga už nuotraukas, 
ypatingai už Čiurlionį". Tai pa
našu į pranašystę, nors šio užrašo 
istorija paprasta. V. Koreškovas 
jau buvo fotografavęs J. Čiurlio
nytę, todėl jai ir paskambino, 
kai viena leidykla paprašė pa
daryti naują menininko portre
to reprodukciją. Bet paskolinto
je nuotraukoje vieną akį slėpė 
šešėlis. Fotografas sugebėjo jį 
"nuimti". Vėliau, darydamas pla
katą tradiciniam kompozitorių

(nukelta į 4 psl.)

Susitikimai su tyla
Kari Rahner

Mano maldos Dievas
Viešpatie, norėčiau pasikalbėti su Tavimi apie savo maldą. Nors 

man pačiam dažnai atrodo, kad Tu mažai kreipi dėmesio į tai, ką 
aš Tau bandau pasakyti savęrinaldose, vis dėlto Šį kartą prašau 
manęs atidžiai išklausyti.

Viešpatie Dieve, aš visai nesistebiu, kad mano maldos Tavęs 
nepasiekia - juk aš pats dažnio kreipiu maža dėmesio į tai, už ką 
meldžiuosi. Pernelyg jau dažnai malda man tampa paprastu darbu, 
kurį turiu padaryti, pareigą^ kurią privalau atlikti. Ja atsikratęs 
atsipalaiduoju ir džiaugiuosi, kad jau viskas baigta. Užuot buvęs su 
Tavimi, aš tik atlieku savo "budėjimo pareigas".

Taip, tai mano malda. Prisipažįstu. Ir vis dėlto, mano Dieve, man 
sunku prisiimti šitą kaltę. Kaip gali žmogus tikėtis pokalbio su 
Tavimi? Tu toks tolimas ir toks paslaptingas. Kai meldžiuosi, mano 
žodžiai tarsi grimzta į gilų, tamsų šulinį, iš kurio nepakyla joks 
aidas, patvirtinantis, jog jie pasiekė Tavo širdies dugną.

Viešpatie, visą gyvenimą melstis ir neišgirsti atsako - ar ne per 
daug iš manęs prašai? Matai, k^p kartkarčiais bėgu nuo Tavęs pas 
žmones atsakymo, užsiimu.darbu, kuris teikia atlygį. Matai, kaip 
man reikia atsakymo. Ir višAleiio mano maldos niekad jo nesu
laukia. O gal turėčiau priimti tuos vidinius krustelėjimus, kylančius 
maldoje, šviesą, kurią gaunu meditacijos metu, kaip Tavo žodį, 
Tavo apšvietimą? Tai, žinomą, yra iškeptas ir paruoštas atsakymas, 
kurį pamaldūs rašytojai yra pasiruošę pateikti. Bet man yra labai 
sunku tuo patikėti. Vėl visuose tuose patyrimuose aš randu tik save, 
tik tuščią savo paties šauksmo aidą, nors tuo tarpu aš trokštu išgirsti 
tik Tavo žodį, Tave Patį.

Aš ir mano mintys labiausfaraikalingos man tik kitų labui - netgi 

tada, kai jos sukasi apie Tave, ir kai žmonės mano, kad jie ir be to 
yra gana išmintingi. Aš susigūžiu pagalvojęs apie savo "išmintį", 
kuri tėra tik žmogaus lėkštumas ir dargi labai eilinis. O "vidinis 
gyvenimas", kuriame žmogus randa tik save, palieka širdį dar 
tuštesnę, nei bet koks išsiblaškymas ar pasitraukimas iš tuščio 
pasaulio triukšmo.

Aš galiu save pakęsti tik tuomet, kai galiu save užmiršti, kai galiu 
pabėgti nuo savęs maldoje ir atrasti gyvenimą Tavyje. Bet kaip man 
šito pasiekti, jeigu Tu niekad Savęs neparodai, jei visad lieki toks 
tolimas? Kodėl Tu taip tyli? Kodėl Tau patinka, kai aš Tau kalbu, 
tačiau pats nekreipi jokio dėmesio i mane? Ar Tavo tyla nėra tikras 
ženklas, kad Tu neklausai?

O gal Tu klausai labai įdėmiai? Galbūt klausysi visą mano 
gyvenimą - kol jau viską būsiu Tau išpasakojęs, kol būsiu išsakęs 
visą save? Ar Tu tyli būtent todėl, kad lauki, kol aš tikrai pabaigsiu, 
kad tada galėtum ištarti savo žodį man, Savo amžinybės žodi? Ar Tu 
tyli todėl, kad vieną dieną galėtum užbaigti visą gyvenimą trukusį 
vargšo žmogaus monologą, prislėgtą šio pasaulio tamsos. Gal tada 
Tu ištarsi švytint amžinojo gyvenimo žodį, kuriame išreikši Patį 
Save pačiose mano širdies gelmėse?

Ar mano gyvenimas - tai nieko daugiau, tik vienas trumpas 
troškimas, o visos mano maldos - tik skirtingos jos formuluotės 
žmogiškais žodžiais? Ar buvimas su Tavimi amžinybėje yra amžinas 
Tavo atsakymas į šį troškimą? Ar Tavo tyla maldoje iš tikrųjų nėra 
pokalbis, pripildytas begalinio pažado, kuris yra nenusakomai 
labiau reikšmingas nei bet koks girdimas žodis, kurį tu galėtum 
ištarti mano riboto platumo širdžiai, žodis, kuris pats turėtų tapti 
toks pat mažas ir varganas, kaip ir aš?

Na, turbūt taip turi būti, Viešpatie. Bet jei toks yra Tavo atsaky
mas į mano priekaištą - jei jau iš tiesų nusprendei man atsakyti - 
tada esu parengęs Tau dar vieną, kylantį iš dar labiau sielvartau
jančios širdies, nei tas, išsakytasis dėl Tavo tylėjimo, o mano 
tolimasis Dieve.

Jei mano gyvenimas privalo būti vientisa malda, o mano malda 
- dalis šio gyvenimo, nuolankiai nešamo Tavo akivaizdoje, tada aš 
turiu rasti jėgų atiduoti jį Tau - visą, pačią savo esmę. Bet tai yra 
absoliučiai ne mano jėgoms.

Kai meldžiuosi, mano burna kalba, o jei meldžiuosi "gerai", mano 
mintys ir valios aktai paklusniai suvaidina savo privalomą, gerai 
išmoktą mažą vaidmenį. Bet ar aš esu tas asmuo, kuris lemia 
maldos objektą? Pagaliau aš neprivalau melstis tik žodžiais, minti
mis ar valios aktais, bet pačiu savimi - į savo maldą turėčiau sudėti 
save. Netgi mano valia pernelyg priklauso mano sielos išorei ir yra 
per silpna prasiskverbti į tuos gilius mano būties klodus, kur aš esu 
iš tikrųjų "Aš", kur požeminiai mano gyvenimo vandenys kyla ir 
krinta pagal savo unikalų įstatymą.

Kiek mažai galios aš turiu sau pačiam! Ar aš tikrai myliu Tave, kai 
noriu mylėti? Meilė yra visiškas savęs išliejimas, absoliutus prisišlieji- 
mas iš pačių savo būties gilybių. Ar tai yra taip, kai aš sakau, kad 
noriu mylėti Tave?

Kaip aš galiu melstis su meile, kai meilės malda yra absoliutus 
širdies atsidavimas iš savo giliausių-Šaknų, giliausios širdies šven
tovės atsivėrimas? Aš neturiu jėgų netgi pajudinti sunkius šios 
šventovės vartus - galiu tik bejėgiškai stovėti prieš didžiulę paslaptį, 
kuri yra aš pats, paslaptį, kuri palaidota, nepajudinama guli giliau, 
nei gali pasiekti mano įprastinė laisvė.

Žinau, mano Dieve, jog man nereikia melstis entuziastingai ar 
ekstaziškai, kad atiduočiau save Tavo galiai ir naudojimui, nepasi
likdamas sau jokių rezervų. Malda gali būti tikra netgi tuomet, kai 
ji nėra pripildyta palaimos ir švytinčiai aiškaus beatodairiško savęs 
atidavimo džiūgavimų. Malda gali būti lyg lėtas vidinis kraujavi
mas, kuriame širdgėla ir liūdesys priverčia vidinio žmogaus "širdies 
kraują" tyliai sroventi į jo neišmatuojamas gelmes.

Būtų gerai, jei aš galėčiau melstis tuo ar kitu būdu, svarbiausia, 
kad galėčiau atiduoti Tau maldoje vienintelį dalyką, kurio Tu nori: 
ne savo mintis, jausmus ar apsisprendimus, bet patį save. Bet 
būtent to aš ir negaliu padaryti, nes kasdienės rutinos paviršutiniš
kume, kuriame skendi mano gyvenimas, aš esu nepažinęs net pats 
savęs. Tai kaipgi galiu matyti Tave, o tolimasis Dieve? Kaip aš galiu 
atiduoti Tau save, kai dar nesugebėjau pats savęs surasti?

Mano Dieve, būk man gailestingas. Kai išsisukinėju nuo maldos, 
tai nereiškia, kad aš noriu pabėgti nuo Tavęs, bet nuo savęs ir savo 
paties paviršutiniškumo. Aš nenoriu pabėgti nuo Tavo Begalybės ir
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■ Rusijos prezidentas, anot 

ITAR-TASS naujienų agentūros, 
liepos mėnesį Madride įvyksian
čiame NATO viršūnių susitikime 
nedalyvaus. Šiaurės Atlanto 
sąjungos valstybių ir vyriausybių 
vadovai liepos 8-9 d. Ispanijos 
sostinėje ketina pakviesti pirmą
sias Rytų Europos šalis stoti į 
NATO. Baltieji Rūmai atsargiai 
reagavo į šį pranešimą ir pa
reiškė, jog ir toliau bendradar
biaus su Rusija, nepaisant ko
kią susitikimo vietą ji pasirink
tų. .
61 Lenkijos Seimas priėmė nuta
rimą įsteigti Lenkijos ir Lietuvos 
Parlamentinę Asamblėją. Įsteigti 
tokią asamblėją birželio 12 d. 
nutarė ir Lietuvos parlamentas. 
Asamblėja nagrinės abiejų šalių 
parlamentus dominančius I 
dvišalių ir tarptautinių santykių j 
klausimus, teiks siūlymus par- i 
lamentams bei kitoms Europos 
institucijoms. Jos darbo tvarką 
reglamentuos statutas. Pirmasis 
Asamblėjos posėdis tikriausiai 
bus rengiamas liepos pradžioje.
■ Lenkijoje suimtas buvęs Rusi
jos prezidento Boriso Jelcino 
patarėjas, buvęs Dūmos deputa
tas ir Maskvos mero pavaduoto
jas S. Stankevičius. Jis suimtas 
gavus tarptautinį arešto orderį ir 
šiuo metu yra viename iš Varšu
vos kalėjimų. Kalėjime S. Stan
kevičius praleis daugiausia 30 
dienų, kol bus priimtas sprendi
mas dėl galimo jo išsiuntimo į 
Rusiją. Rusijos teisėsaugos insti
tucijos kaltina S. Stankevičių, 
kad jis, 1992 metais organizuo
damas vieną koncertą, paėmė 
10,000 JAV dolerių kyšį. Tačiau 
manoma, kad S. Stankevičius 
susijęs ir su slaptosiomis tarny
bomis, todėl labai nenori būti 
perduotas Rusijai.
8 Stebuklais garsėjantis Pran

cūzijos Lurdo miestas ketina kelti 
savo kandidatūrą 2006 arba 2010 
metų žiemos olimpinėms 
žaidynėms organizuoti. Prancū
zijos kultūros ministras ir Lurdo 
meras Filipas Dust-Blazi pareiškė, 
jog šis krikščionių piligrimų pa
mėgtas miestas, supamas slidi
nėjimo kurortų, turi daug vieš
bučių bei tarptautinį oro uostą. 
Šį projektą svarsto Prancūzijos 
sporto ministerija.

Mano maldos Dievas
(atkelta iš 3 psl.)

Šventumo, bet trokštu pabėgti iš savo paties sielos apleistos preky
vietės. Kaskart, kai bandau melstis, esu pasmerktas klaidžioti savo 
paties tuštumos tyrlaukiuose, nes palikau pasaulį už savo pečių, o 
vis dar negaliu surasti savo kelio į tikrąją vidinę sielos šventyklą, 
vienintelę vietą, kur Tu gali būti surastas ir pagarbintas.
Argi Tavo mylintis gailestingumas Tau neparodo, kad kai durys į 
ten, kur gyveni Tu, yra man užtrenktos, o aš esu pasmerktas likti 
prekyvietėje prieš Tavo katedrą, šią prekyvietę, deja, aš užpildau 
pasaulio nerimastimis? Ar Tavo gailestingumas nepadeda Tau su
prasti, kad tuščias šių blaškymusi tarškesys yra man daug mielesnis 
nei nuožmi ir grėsminga ramybė, kai bandau melstis? Ši siaubinga 
tyla yra vienintelis mano bergždžių pastangų maldoje rezultatas, 
nes aš sąmoningai nutildau pasaulio triukšmus, bet vis tiek išlieku 
beviltiškai kurčias iškalbingiems Tavo tylos garsams.

Ką gi man daryti? Tu įsakei man melstis, ir aš negaliu patikėti, 
kad būtum įsakęs kažką neįmanoma. Tikiu, kad Tu įsakei, o aš galiu 
įvykdyti šį įsakymą. Tavo malonės dėka. Ir kadangi visa yra taip, 
malda, kurios Tu reikalauji iš manęs, turi būti kantrus laukimas 
Tavęs, tylus stovėjimas greta kol Tu, visada esantis pačioje mano 
būties esmėje, atversi man vartus iš vidaus. Tokiu būdu aš galėsiu 
įeiti į save, į slaptą savo būties šventovę ir ten, nors kartą per visą 
savo gyvenimą, ištuštinti prieš Tave taurę savo "širdies kraujo". Tai 
bus tikra mano meilės valanda.

Ar ši valanda ateis maldos metu, tai, ką mes įprastai vadiname 
j laida, ar kokią kitą apsisprendimo valandą, reikšmingą mano 
s: los išganymui ar mano mirties valandą - nesvarbu. Ar ją aiškiai 
v įlė'iu suprasti ar ne, ar )i t,sis ilgai, ar trumpai - visa tai yra 
/ i -ni a lau vu u -.•> Bet aš turiu visada budėti ir būti pasiruošęs, 
I. likdamas, kad t :<h, kai Tu atversi duris šiai lemiamai mano

gyvenimo akimirkai (galbūt Tu tai padarysi taip tyliai, jog aš nė 
neįtarsiu), aš nebūčiau taip įsitraukęs į pasaulio rūpesčius, kad 
praleisčiau šią vienintelę didelę progą įžengti į save ir į Tave. Tada 
savo drebančiose rankose laikysiu "save", tą bevardį kažką, kuriame 
visos mano jėgos ir esmė yra sujungtos lyg šaltinyje, ir aš grąžinsiu 
Tau šį bevardį kažką meilės atnašoje.

Nežinau, ar toji valanda mano gyvenime jau išmušė. Tik žinau, 
kad paskutinė jos akimirka bus mano mirties valanda. Tą palaim
intą ir siaubingą valandą Tu vis dar tylėsi. Tu vis dar leisi man 
pačiam kalbėti, išlieti Tau visą save.

Tavo tylą tokią lemiamą valandą teologai vadina "tamsia sielos 
naktimi", o tie, kurie ją patyrė, vadinami "mistikais". Tai didžios 
sielos, kurios ne tik išgyveno šitą apsisprendimo valandą, kaip ir 
visi žmonės kad privalo ją išgyventi, bet sugebėjo save stebėti tame 
procese, kad kažkokiu būdu paliudytų savo reakcijas.

Ir po to, kai akimirka aplankys mane, po to, kai išmuš mano 
meilės valanda, kuri yra apgobta Tavo tyla, ateis nesibaigianti Tavo 
meilės diena, palaimintojo regėjimo amžinybė. Bet kol kas aš turiu 
tik laukti aikštėje priešais Tavo ir savo šventovę. Turiu išvalyti ją 
nuo viso pasaulio triukšmo ir tyliai iškęsti karčią tylą ir vienatvę - 
baisią "jausmų naktį" - Tavo malonėje ir tyrame tikėjime.

Tokia štai yra galutinė mano kasdienės maldos reikšmė - šis 
baisus laukimas. Mano maldose Tau patinka ne tai, ką aš jaučiu ar 
apie ką galvoju, ne išvados, kurias padarau, ne kažkoks dirbtinas 
proto ir valios darbas. Tau patinka Tavo įsakymo vykdymas ir tuo 
pat metu tai yra Tavo malonės dovana. Visa, kas taiso kelius, kad 
siela būtų pasiruošusi tam brangiam momentui, kai Tu pasiūlysi jai 
galimybę prarasti save tam, kad atrastų Tave, kad "įmelstų" save į 
Tave.

O mano maldos Dieve, duok man malonę laukti Tavęs maldoje.

Versta iš Kari Rahner "Encounters With Silence",
1993

Atstatytas Palangos tiltas šiemet vėl sukvietė poilsiautojus pasigrožėti jura.
V. Kapočiaus nuotr.

"Turime rinkti medų savo krašto aviliui..."
(atkelta iš 2 psl.)
būrį - visi savi geri, o visi svetimi 
lyg būtų šėtono vaikai“.

- Kam žmones skirstyti į gerus ir 
blogus, geriau skirstykime į gražius 
ir negražius, - pataria Oscar Wil- 
de.

- Visa yra gera, kas mane stipri
na, o visa bloga, kas mane silpni
na, - per Ničę sužinojo naciai.

Ar nėra prasminga nusikalti 
tautinę moralę:

- Visa yra gera, kas gera mano 
tautai, o visa bloga, kas bloga mano 
tautai“.

“Keistas klausimas - kur stovime?
Šiais laikais nereikia stovėti. Reik

tų klausti - kur einame?
Kas stovi, tas negali būti eisenos 

priekyje“.

Muziką Faustą Strolią su J. 
Kreivėnu apie 1960-uosius suar
tino noras turėti ir tinkamai 
vadovauti lietuviškam chorui ir 
chorinės literatūros stoka. Trūko 
ir tėviško patarimo, ka ir kaip 
daryti. Pagrindiniai bruožai, ku
rie tuomet stebino muziką, buvo 
J. Kreivėno paprastumas, pa
siaukojimas, sugebėjimas kiek
vienam į jį besikreipusiam atras
ti laiko. Kartą F. Stroliai nusiskun- 
dus nebeturėjimu laiko švariai 
perrašyti muzikos kūrinį, J. Krei
vėnas (muzikui bevalgant jojo 
maistą) bemat sėdo ir perrašė. 
Turėjo dailų rankraštį. Šimtai 
muzikos kūrinių buvo sunkiais 
pokario stovyklų laikais ranka 
perrašyti ir tvarkingai į jo ar
chyvą įrikiuoti.

Paties J. Kreivėno mintys apie 
muziką: "Atrodo yra galimybių 
ir lietuvių muzikai iš savo namų 
išeiti į platesnį pasaulį. Ne vieno 
krašto bent radiofonų orkestrai 
retkarčiais mielai sugrotų ir lie

tuvių kompozitorių kūrinį. I ki
tas kalbas išvertus tekstus, mūsų 
dainos būtų ir dainuojamos. 
Kliūtis - nėra gaidų. Groti būtų 
ką, tik pasiklauskime muzikų. 
Bet, pvz., simfonijos pafflfura 
susidaro dažniausiai iš virš pus- 
tūkstančio lapų. Reiktų padoriai 
perrašytą rankraštį fotografiniu 
būdu padauginti. Paskui reiktų 
perrašyti atskirų instrumentų 
partijas ir taip pat padauginti. 
Vienas stambesnis kūrinys pa
reikalautų ilgesnio laiko, kelių 
šiek tiek nusimanančių žmonių 
darbo ir bent tūkstantinės do
lerių. Jei taip turėtume kelių de
šimčių didesnių ar mažesnių 
kūrinių bibliotekėlę ir jei iš jos 
medžiaga būtų skolinama, tai 
plačiai po pasaulį pasklidusiems 
lietuviams dažnai pavyktų įsiū
lyti lietuvišką į orkestrų ir kt. 
repertuarą. Skambėtų ne tik mu
zika, bet ir lietuvio vardas, tauta 
skverbtųsi į tarptautinį meno 
gyvenimą".

Vienas iš labiau išsiskiriančių 
J. Kreivėno darbų, nekalbant apie 
jo didžiausią - lietuviškos muzi
kos (įskaitant muzikinę lituanis
tiką) archyvo sukūrimą - tai pa
ruošimas dainorėlio "Lėk sakalė
li", išleisto 1962 m. Tai buvo ne 
tik geriausias dainorėlis išeivijo
je, bet ir vienintelis su profe
sionaliai atspausdintomis gai
domis. Ryškų pėdsaką muziki
niame gyvenime paliko J. Kreivė
no redaguotas žurnalas "Muzi
kos žinios". Žinant, kad jis mokė 
tėvų kalbos ir tėvynės pažinimo 
(plačiąja prasme) Cicero lietu
vių pradžios ir aukštesniojoje 
mokyklose, ten suorganizavęs ki
tiems net pavydą kėlusi puikų 
chorą, galima tik įsivaizduoti, 
kiek laiko likdavo muzikos žur
nalo redagavimui, juolab, kad, 
neblogai valdydamas plunksną, 
daugelį puslapių pats vienas pa

pildydavo.
Maždaug nuo 1972 metų ligi 

mirties J. Kreivėnas buvo Aušros 
Vartų lietuvių parapijos vargo
nininkas. Be artimo meilės, sa
koma, negali būti ir Dievo mei
lės. Jis tėvynei Lietuvai ir savo 
artimui atidavė visą savo širdį. 
Todėl Dievas ir pašaukė į savo 
karalystę, leisdamas jam toje 
jaukioje Aušros Vartų bažny
tėlėje prie vargonų ir amžinai 
užmigti.

“Senovėje buvo tokių liūdnų 
laikų, kai nebuvo nei nacionaliz
mo, nei komunizmo. O tautos ir 
tada gyveno, kūrė vertybes. Ir lietu
vių tauta gyveno ir kūrė. Tad kaip 
tada nežinojo niekas, kam teks 
tautos vėliavą nešti XX amžiuje, 
taip ir mes nieko nežinome apie 
ateities vėliavų nešėjus. Gal tautos 
gyvens be nacionalizmo ir be ko
munizmo ar gal tik vienoje iš šių 
sistemų. Apsirinka kiekvienas, kas 
tariasi šią ateitį numatąs.

Suprantama, mūsų jėgos per silp
nos tautos likimui vairuoti. Tačiau 
mes esame pajėgūs savo tautai tar
nauti.

Ne biesas žino, ko mes norime, 
mes patys žinome. Mes turime rink
ti medį savo krašto aviliui", - tai J. 
Kreivėno mintys.

Žilevičiaus - Kreivėno Muzi
kologijos archyvo vedėjo Kazio 
Skaisgirio pranešime kaip tik ir 
atsispindėjo, kuo ir kaip buvo 
užpildytos "Krašto avilio" akutės. 
Pranešimą pavadinęs "Vienuoli
ka apybraižų apie J. Kreivėną", 
K. Skaisgirys daugiausia dėme
sio skyrė jo archyvinei veiklai. 
Veik pusę amžiaus j. Kreivėnas 
rinko gaidas, programas, nuo
traukas, spaudos iškarpas ir kitą 
muzikinę medžiagą. Turėjo dau
gybę knygų muzikos temomis ir 
įvairiomis kalbomis. Pats jas 
tvarkė ir katalogavo, kai knygos 
nebetilpo namo kambariuose, jis

Ant antrojo tūkstantmečio slenksčio: vėl 
ateina M. K. Čiurlionio simbolių metas

(atkelta iš 3 psl.)
sąjungos renginiui "Muzikinis ru
duo", V. Koreškovas vėl panau- tino lėšos, gautos iš ankstesnių 
dojo Čiurlionio portretą. Sąjuri- leidinių. Kultūros ministerijos 
gos pirmininkas kompozitorius ^žadėtos dotacijos taip ir nepavy- 
V. Laurušas, pamatęs plakatą, ko gauti. Buvo siekta išleisti al- 
pasakė, kad neleis jo kabinti ant bumą M. K. Čiurlionio 120-o- 
stulpų, ir visą tūkstančio egzem- sioms gimimo metinėms, tačiau 
pliorių tiražą išdovanojo žmo-^muziejui panorėjus ir akademi
nėms. nio varianto, darbas užsitęsė. Kol

Dabar tiražas bus nepalygina- kas baigiasi tik viena jo pusė, 
mai didesnis. Leidėjo nuomone, Kita - pristatyti M. K. Čiurlionį 
šis leidybinis projektas buvo pasauliui - dar tik prasidės.

pradėjo jas sandėliuoti garaže. Ši 
veikla buvo daugiau negu pomė
gis, net labiau nei azartas, tai 
buvo muzikologijos liga. Yra 
žinomas toks J. Kreivėno pasa
kojimas: “Turtų neužgyvenau, nes 
nemokėjau gyventi. Neprapuoliau, 
nes visą gyvenimą kažkokia pa
slaptinga ranka mane globojo. 
Pabausdavo, bet nenustūmė į be
dugnę. Senatvei ateinant šį reiškinį 
pavadinau Dievo Apvaizda...“

Teisingai jis sakė, kad turtų 
nesukrovė. Tačiau surinko turtą, 
kuris šiandien vadinamas Žile- 
vičiaus-Kreivėno didžiausiu mu
zikologijos archyvu už Lietuvos 
ribų. Priešgina Girnakalis ir čia 
rastų dėl ko pasiginčyti: "Muzi
kos archyvas nėra vieno ar dviejų 
asmenų kūrinys. Muzikos archyvas 
yra lietuvių tautos turtas, kurį ku
riame visi, kuriuo nors būdu pridė
dami savo dalį“.

Chicagos radijo laidų vedėjas 
Raimundas Lapas pagarbiai nu
silenkė Mokytojui, dėkodamas 
už garaže sukauptų knygų loby
no poveikį jo gyvenimui.

J. Kreivėnui - Tėvui už įs
kiepytą meilę gimtajai kalbai, li
teratūrai, istorijai, už pareigos ir 
atsakomybės ugdymą, pasiauko
jimo pamokas padėkojo mi
nėjime dalyvavęs sūnus Narci
zas, supratęs, jog vietoje testa
mento reikia palikti gerais dar

Vilniuje planuojama statyti paminklą 
M. K. Čiurlioniui

Grupė entuziastų sumanė sta
tyti paminklą Vilniuje iškiliam 
lietuvių menininkui Mikalojui 
Konstantinui Čiurlioniui. Ta pro
ga buvo sukurtas M. K. Čiur
lionio paminklo statybos fon
das. Pagrindinė nuostata - pa
minklas turi būti pastatytas už 
privačias, ne valstybines lėšas.

Išdegintos žemės taktika
(atkelta iš 2 psl.)
NKVD kareiviai išžudė lietuvių?
- Tuometinėje SSRS teritorijoje 

vien nuo 1944 iki 1948 metų 
NKVD nužudė per 80,000 gink
luoto pasipriešinimo dalyvių. 
Daugiausia - ukrainiečių ir lietu
vių.

- Penkiasdešimt metų mums kalė 
į galvas, kad esame žemdirbių ir 
poetų tauta. O štai dabar aiškėja, 
kad esame ir karių tauta?

- Vakarų Ukrainoje ir Lietuvo
je kilę partizaniniai judėjimai 
buvo išties patys galingiausi vi
soje Rytų Europoje. Niekas so
vietinei okupadjai pokario me
tais nesipriešino taip atkakliai, 
kaip Vakarų Ukraina ir Lietuva. 
Partizaniniai pasipriešinimai Es
tijoje ir Latvijoje buvo kur kas 
silpnesni.

Įdomu dar ir tai, kad Lietuvos 
partizaninis judėjimas savo in
tensyvumu, savo gausumu nė 
kiek nenusileido Vakarų Ukrai
noje kilusiam "benderininkų" žy
giui, o kai kuriais atvejais - net 
pralenkdavo. Sakykim, požiūriu 
į išdavikus. Lietuvių partizanai, 
kaip paaiškėjo, labai griežtai 
bausdavo parsidavėlius ir bai
lius. Iš karto sušaukdavo karo 
lauko teismą, kuris dažniau pa
skelbdavo mirties nuosprendĮ, 
nei pasigailėjimą. O "benderinin- 

didelė avantiūra.
25 mėnesius trukusį darbą mai- 

bais ir prasminga veikla užpildytą 
gyvenimą.

Viename "Vienybės" numeryje 
J. Kreivėnas rašė: "...Visos mūsų 
tautos turtas ir visas tautos kelias 
buvo nepriklausoma valstybė. Tie 
metai pasibaigė. Už juos tauta su
mokėjo prikimštais kalėjimais ir 
Sibiro tremtiniais. Baisusis birželis 
yra lyg iškeltas nuožmus likimo 
rimbas, kuris ne tik primena baisią 
praeitį, bet įpareigoja ir ateičiai: 
mūsų tiek maža beliko. Už tai 
turime branginti kiekvienųgyvą lie
tuvišką sielą. Jokia ideologinė kai
na nėra didelė, jei ją reikia mokėti 
už visos tautos narių vieningumą 
ir ryžtą gyventi, lietuviais išlikti. 
Tai buvo J. Kreivėno 'Credo", 
kurio jis laikėsi iki savo mirties.

Minėjimo rengėjai - Lituanis
tikos tyrimų ir studijų centras, 
Žilevičiaus-Kreivėno muzikologi
jos archyvas ir komp. Vlado 
Jakubėno draugija. Gegužės 24 
d. Jėzuitų koplyčioje Tėvas J. 
Vaišnys, SJ, aukojo Mišias už J. 
Kreivėno sielą. JC kavinėje buvo 
suruoštos vaišės, aplankyta ii 
susipažinta su Žilevičiaus-Kreivė
no muzikologijos archyvo fon
duose sukaupta medžiaga.

Paremdami lietuvišką 
spaudą, 

Jūs remiate lietuvybę 
Amerikoje

Sponsorių ir mecenatų vardai 
turės būti įamžinti paminklo 
postamente, minimi renginių 
metu ir 1.1.

Fondas sudarė sutartį su Čiur
lionio namais Vilniuje, kurie glo
bos paminklo skulptūrinius ir 
architektūrir; ;s projektus.

. sukelta į 7 psl.)

kai" elgėsi atlaidžiau, todėl labai 
daug ukrainiečių paguldė galvas 
beprasmiškai - išdaviko ar per
bėgėlio surengtoje pasaloje. Uk
rainoje išdavikams buvo leng
viau gyventi nei Lietuvoje...

- Kaip Rusija baudė lietuvius už 
jų karingumą?

- Iš tremties lietuviai grįžo 
vėliausiai. Niekas, nei čečėnai, 
nei moldavai, nei totoriai, nei 
rusai, sibiruose nebuvo taip ilgai 
kalinami kaip lietuviai. Be to, 
lietuviams buvo taikoma ne ben
droji, o griežtoji tremtis. Jeigu 
savo gyvastį išsaugoti bendro
sios tremties sąlygomis dar įma
noma, tai griežtoji tremtis į ka
pus nusinešdavo net pačių sti
priausių vyrų gyvybes.

- Kada dabar važiuosite į 
Maskvą?

- Darbas Maskvos archyvuose
- tai prabangos dalykas. Norint 
kruopščiai tyrinėti Rusijos archy
vus, reikia turėti pinigų. Maskva
- labai brangus miestas. Jeigu 
Lie-tuvos valstybė nerems savo 
istorikų, važiuojančių j Maskvos 
slaptąsias saugyklas, vargu ar 
mums pavyks giliau susipažinti 
su naujausia savo istorija.

O nuvykti į Maskvą ir ten pa
dirbėti dar bent keletą savaičių - 
labai norėčiau.



"Poezijos pavasaris - 97”. Laureatas Vytautas P. Bložė su 
žmona, irgi poete, ankstesne laureate, Nijole Miliaus
kaite. ‘ , Algimanto Zižiūno nuotr.

Knygų leidybos nuosmukis XVII a. pirmojoje pusėje

Vytautas P. Bložė

SAMUOLIS
hT-

kalnų granitas svetimas, paukščių^vardai svetimi ■ 
svetimas upių sniegas, žiemų užmiegantys žmonės 
anapus kalnų grandinių bljksi "kareivių šalmai 
miršta beturčių prieglaudoj, nebegyvas žmogus

ra-
niūrūs tamsos dažai užlieja lininę lygumų drobę 
kažkur toli peizažas su rugiais, klumpanti priemiesčio obelis 
nepripažintas, nežinomas,, nesuprastas 
mirdamas tyli, sukandęs, peikus dantis

kas nebyliems kalnams vieno žmogaus tylėjimas 
Europoj dūžta akvariumai, dega peteliškių kolekcijos 
kiekvienas žmogus privalo -turėti kažką savo, sakykim, 

tėvynę 
debesų lietus vienodai lyja visur

negi svarbu, kur kapas, į kurią pusę galva
į šiaurės rytus? Pamiršo jį vėtroj klumpanti obelis 
graudus, sarkastiškas, tragiškas
miršta beturčių prieglaudoj. Kapas nereikalingas

Viliaus Kelero nuotr.Vakaras kaime. 
----------------------- ---------- liti

Kun. Stasio Ylos poetiniam debiutui
- 50 metų

lI!S”
Remigijus Misiūnas .;

Kunigas Stasys Yla - viena 
ryškiausių asmenybių, kurio 
kūrybinis palikimas Atgimimo 
dėka grįžo Tėvynėn. Tai įvairia* 
pusė asmenybė. Vieniems gerai 
žinomas Yla - teologas, antriems 
- Yla filosofas ar sociologes. 
Tretiems - Yla kaip monografi
jos apie Čiurlionį autorius. Ir, ko 
gero, nedaugeliui, Yla - poetas.

Matyt, stebėtis neverta. Viena, 
S. Yla savo poetinę kūrybą spausi 
dino prisidengęs Juozo Yluvio 
slapyvardžiu. Antra, teišleista 
viena jo poezijos knyga: lygiai 
prieš 50 metų Vakarų Vokietijo
je pasirodė Juozo Yluvio kace- 
tinės poezijos rinkinys "Sutiyp- 
tame kely". Gana didoko forma
to 64 puslapių knyga. Į ją sudėti 
47 eilėraščiai atspindėjo auto
riaus 1943-1945 m., kada jispefė- 
jo vokiečių kalėjimus, Štuthofą, 
slėpėsi Varšuvos griuvėsiuose, 
bėgo į Vakarus, patirtį. Beje, pir
muosius eilėraščius S. Yla parašė 
Štuthofe, B. Sruogos ir kitų liki
mo draugų paakintas.

Amžininkų liudijimu, S. Yla 
nesirengė tarnauti literatūrti, 
klasikinių formų nesimokė. Rašė

Arnoldas Piročkinas

Per 53 metus XVI a. iš viso 
buvo išspausdinta 30 lietuviškų 
knygų. Tačiau pirmojoje XVII a. 
pusėje (1601-1650 m.) leidimas 
sumažėjo - jų pasirodė vos 21. 
Ypač didelis lietuviškų knygų 
sumažėjimas matomas Mažojoje 
Lietuvoje: per tą laiką išėjo tik 6 
knygos lietuvių kalba. Atrodo, 
dėl šio nuosmukio lietuvių rašti
jos darbininkai nekalti: jį nulėmė 
kažkokios išorinės aplinkybės, 
kurių mūsų istorikai dar nėra 
išaiškinę. Antai 1600 m. išėju
sioje S. Vaišnoro "Žemčiūgoje 
teologiškoje" jas kiek ne kiek pri
minė prakalbos "Skaitytojop" 
autorius Zacharijas Blotnas: "...li
etuviškame liežuvyje nūn taipo- 
jeg daug surašyta turime, tiktai 
tiek bereik, jog drukavodint 
napagalim".

XVII a. pirmojoje pusėje 
pasikeitė taip pat M. Lietuvos 
lietuviškų raštų kūrėjų sudėtis. 
Iki tol pagrindiniai autoriai buvo 
kilę iš Didžiosios Lietuvos. Jie 
aiškiai suvokė glaudų visų lietu
vių ryšį. Jonas Bretkūnas pradė
jo naują rašytojų, kilusių iš M. 
Lietuvos, daugeliu atvejų net ne 
lietuvių tautybės žmonių, kartą. 
Jų santykis su D. Lietuva buvo 
kitoks, negu M. Mažvydo, B. 
Vilento ir kitų iš jos kilusių lie
tuvių inteligentų. Šie, skirtingai 
nuo po jų ėmusių lietuvių rašti
joje reikštis vietinių autorių, 
nedviprasmiškai deklaravo savo 
patriotinius jausmus - rūpestį dėl 
lietuvių kalbos ir visos tautos 
ateities. Jiems naujosios religijos 
skleidimas buvo kartu ir prie
monė tautiškumui stiprinti.

Paskutinis šios pirmosios lietu
vių raštijos kartos atstovas, ko 
gero, buvo minėtas Zacharijas 
Blotnas (1556-1602). Štai kaip 
jis lietuviškai rašytoje prakalbo
je knygai "Žemčiūgą teologiška" 
apibūdino lietuvių kalbos sun
kumus ir su viltimi kalbėjo apie 
galimybes juos įveikti: "Ir chač 
(=nors) tiesa, jog dėlei sunkybės 
žodžių, mūsų lietuviškame lie
žuvyje (=kalboje) nepriprastų, 
nekurtose (= kai kuriose) vieto
se, kaip pareitisi (=dera), negalė
jo kaip guldoma (=verčiama) 
būti, vienoki gi keliokių žodžių 
dėlei darbs šis brangus bei verts 
negal papeikiamas būti, kuomet 
perguldymas (=vertimas) tokių 
didžių daiktų šis darbs dabar pir
ma yr, kurs po tam nuo autori
aus ir kitų nuog dienos ik dienai 
galės pagerinamas būti, kur mažu 
(=galbūt) savo čėsu (=laiku) nūn 
mums stokojančių žodžių vietoj 
kiti pagal dienišką (=kasdienį) 

sau ir draugams, kaip mokėjo. 
Jau laisvėje perfiltravo savo 
skausmingus pergyvenimus ir, 
atrinkęs tik ryškiausius sutrypto 
žmogaus momentus, išvengė 
savo kūryboje didelio medžiagos 
apkrovimo. Tiesiogiai koncla- 
geryje išgyventas siaubas dau
giausia išsiliejo pirmoje knygos 
dalyje - "Grumtis". Kitose - "Pra
radome tave" ir "Kelionėn" - au
toriaus pergyventa tragiška 
būtis buvo nagrinėjama religi
nėje ir filosofinėje šviesoje. Gau
siame to meto patriotinės poe
zijos sraute S. Ylos knyga išsis
kyrė gūdžia nuotaika ir eg
zistencine žmogaus filosofija. 
Beje, tais metais daugelis leidi
nių negalėjo pasigirti savo poli
grafine kultūra, o "Sutryptame 
kely" maloniai nuteikė savo sko
ningu bei estetiniu apipavidali
nimu. Jo autorius dailininkas K. 
Varnelis sukūrė įdomų, kacetinį 
rūbą primenantį aplanką su nu
meriu, kurį dvejus metus S. Yla 
ant krūtinės nešiojo Štuthofe.

Knyga pasirodė nedideliu, 300 
egzempliorių tiražu. Ji nebuvo 
pardavinėjama. Autorius padali
jo rinkinį kaceto draugams, kny
gos bei literatūros mėgėjams. Be

to, 1947 m. rugpjūčio 21-22 die
nomis Flossenburge vykusiame 
antrajame lietuvių politinių 
kaliniu suvažiavime jo dalyviai, 
be savo sąjungos įstatų, specia
liai suvažiavimui skirto Augs
burge leisto laikraščio "Žiburiai" 
numerio, dovanų gavo ir "Su
tryptame kely".

Knygoje nenurodyta, kas ją 
išleido. Greičiausiai pats auto
rius. Tuo metu jis buvo gana 
intensyviai dirbusio Šv. Sosto 
delegatūros lietuviams Vakarų 
Vokietijoje ir Austrijoje spaudos 
skyriaus vadovu. Galbūt S. Yla 
pasinaudojo šio skyriaus galimy
bėmis. Tačiau, matyt, ne ta 
blogąja prasme, kaip neretai pa
galvojame, išgirdę žodį "pasinau
dojo". Atvirkščiai, anais nepritek
lių laikais S. Yla savo negausius 
išteklius atiduodavo spaudos 
skyriaus reikmėms. O gal jis ap
siėjo ir be skyriaus. Išsivertė 
savom lėšom, patirtimi ir vokie
čių spaustuvės paslaugomis.

"Egzodo literatūros istorijos, 
1945-1990’ autoriai S. Ylos po
etinį likimą lygina su A. Macei
nos. Abu poetinę kūrybą pub
likavo prisidengę slapyvardžiais 
(A. Maceina - A. Jasmonto). Abu 
- vienmečiai, gimę 1908 m., ir tą

paprotį rasisi, prieg ko ir šis mūsų 
lietuviškasis liežuvis (=kalba) lig 
kitais liežuviais (=kalbomis) 
šlovnu stosisi (=taps šlovingas). 
Kadgi ir kituose liežuviuose (kal
bose) taip buvus, pavaizdos išro
do. Veizdėk tiktai Daktaro Liute- 
raus pirmąją ir paskiausiąją vo
kiškai perguldytą (=verstą) Bibli
ją. Čia pirmoji tau bus jau kaip 
naktis, o paskiausioji toj vietoj 
kaip diena. Jong (=kad) ant to ir 
mūsų lietuviškasis liežuvis (= lie
tuvių kalba) ateit galėtų, tu tal
poj eg poną Dievą melsk ir pra
šyk" (pabraukta cituojant).

Kas galėtų neigti, kad čia plė
tojama M. Mažvydo mintis, 
pasakyta 1566 m. Karaliaučiuje 
išleistose "Giesmėse krikščioniš
kose": "kad mūsų gimtasis žodis 
tarnaudamas gyvas išliktų ir būtų 
perduotas ainiams". Tik Z. Blot
nas eina dar.toliau: lietuvių kal
ba išliks, jei ji bus tobulinama, 
kaip tai būdinga ir kitoms kal
boms.

Deja, po 1600 m. atėjusi lietu
vių raštų kūrėjų karta, atrodo, 
šiam raginimui liko abejinga, ir 
turėjo praeiti šimtas, o gal ir 
kiek daugiau metų, kol susifor
mavo naujas požiūris į lietuvių 
kalbą, į reikalą ją gryninti ir to
bulinti. Šį pažiūrį, kad ir keista, 
jau XVIII a. kėlė ir propagavo 
pirmiausia ne lietuvių, bet vo
kiečių kilmės M. Lietuvos evan
gelikų liuteronų dvasininkai. Tik 
kiek vėliau į sąjūdį įsijungė ir 
vietiniai lietuvių inteligentai. 
Tačiau apie juos gal pakalbėsim 
kituose straipsneliuose, o dabar 
dar pažvelkime, kas XVII a. pir
mojoje pusėje dėjosi Didžiojoje 
Lietuvoje.

Čia per tuos 50 m. išėjo 14 
lietuviškų knygų. Tarp jų reikš
mingi lietuvių kalbai Konstanti
no Sirvydo darbai - "Trijų kalbų 
žodynas" (trys leidimai: 1620?, 
1631 ir 1642) ir dviem dalimis 
"Punktai sakymų" (1629 ir 1644), 
kuriais tikriausiai galėjo didžiuo
tis pats autorius ir kuriuos didžiai 
vertino visos vėlesnės lietuvių 
kalbos brangintojų kartos.

Pagal savo vertę lietuvių tau
tos dvasinei kultūrai K. Sirvydo 
darbai visiškai pagrįstai laikytini 
tiesioginiais M. Daukšos "Pos
tilėje" išspausdintos "Prakalbos į 
malonųjį skaitytoją" idėjų tęsė
jais, Tačiau apie tai nėra nė men
kiausios užuominos. Jų reikšmė 
lietuvių kalbai visiškai nutylima. 
Kalbama tik apie praktinę nau
dą: "kad būtų paskatinti mokytis 
šios kalbos menkiau lietuvių 
kalbą mokantys". Turint prieš 
akis pirmtako M. Daukšos karštą 
raginimą branginti ir puoselėti

patį - sausio - mėnesį. Abu kaip 
poetai pasireiškė vėlai, prieš tai 
savo raštais įgiję filosofų, teologų 
ir sociologų vardus. Abu - tuo 
pačiu metu: apie 1945-1947 m. 
Abiejų panašus nusiteikimas 
būties atžvilgiu, tik išreikštas 
kitais žodžiais, nes skyrėsi gyve
nimo patirtis. Negausus abiejų 
poetinis palikimas: A. Maceinos 
- dvi knygos, S. Ylos, kaip jau 
minėta, - viena. Pastarojo vėles
nių metų poetinė kūryba lieka 
išsibarsčiusi išeivių periodikos 
puslapiuose. Ko gero, nebūtų 
labai sunku visą S. Ylos poetinį 
palikimą surinkti į vieną knygą 
ir ją išleisti. To S. Yla, su rinki
niu "Sutryptame kely" tapęs lie
tuvių kacetinės poezijos pionie
riumi, yra vertas.

Lukiškių aikštėje 
siūloma statyti 

Nacionalinę galeriją 
Žymiausi Lietuvos dailininkai, 

poetai, režisieriai, rašytojai, ak
toriai, muzikantai siūlo pastaty
ti Nacionalinę galeriją. Pasak 
kreipimosi, Vidurio Europos tau
tų išsivadavimo sąjūdis, vadina
masis "Tautų pavasaris", pa

gimtąją kalbą, rodos, to paties 
galėtume laukti ir iš betarpiško 
įpėdinio - K. Sirvydo.

Tam tikras slepiamas lietuvių 
kalbos patriotizmas prasikiša 
Saliamono Mozerkos Slavočins- 
kio "Giesmėse, tikėjimui kato- 
lickam priderančiose" (1646 m.), 
kurių lenkiškoje "Prakalboje į 
malonųjį Skaitytoją" (sutampa su 
M. Daukšos prakalbos antrašte!) 
tarp kitų priežasčių, paskatinusių 
autorių leisti šį giesmyną, nu
rodoma ir tokia: "Tuo mieliau 
ėmiausi to dalyko, pastebėjęs, 
kad paprasti žmonės nori turėti 
giesmių, kurias Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės ir Že
maitijos bažnyčiose savo kalba 
troško girdėti" (pabraukta cituo
jant). Tačiau tokį motyvą galėjo 
išreikšti bet kuris misionierius.

Kodėl po tokio patriotiško M. 
Daukšos lietuvių kalbos mani
festo Didžiojoje Lietuvoje lietu
viai rašytojai nuslopino savo tau
tinio jausmo reiškimą?

Manyčiau, kad atsakymą į šį 
klausimą duoda Jurgio Lebedžio 
knygoje "Lietuvių kalba XVII- 
XVIII a. viešajame gyvenime" pa
teikiama medžiaga. Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios institucijos - 
vyskupai, vienuolijos, taip pat 
katalikybę remiantys didikai į 
lietuvių kalbą žiūrėjo labai prag
matiškai. Ji rūpėjo joms tik kaip 
religijos platinimo priemonė. 
Todėl vienuolynų vizitacijose 
daug kartų nurodoma mokyti 
naujokynuose lietuvių kalbos. 
Antai 1649 m. kovo 25 d. vizita
torius Liudvikas Skrobkovičius 
Vilniaus pranciškonų vie
nuolynui davė tokį nurodymą: 
"Vilniaus vienuolyne gyvenan
tys naujokai, kokios jie bebūtų 
tautos, teatlieka pratybas lietu
viškai, nes ir po įžadų nebus 
įšventinami tie, kurie gerai ne
mokės lietuvių kalbos. Kretin
gos vienuolyne to paties težiūri 
tėvas seminarijos viršininkas".

Tačiau būta ir kitos krypties 
nurodymų. Antai 1608 m. gruo
džio 14 d. memoriale provinci
jolas Povilas Bokša Vilniaus ko
legijai pažymėjo: "...tinkamomis 
atgailos bausmėmis tebūna su
draudžiami tie, kurie nepaten
kinti slapta plepa apie nacijas ir 
skleidžia apie jas nenaudingus 
palyginimus ir kalbas". Panašių 
nurodymų būta ir vėliau.

Turint prieš akis tokius drau
dimus, darosi suprantama, kodėl 
po M. Daukšos niekas kitas D. 
Lietuvoje nesiryžo kalbėti apie 
lietuvių tautinius interesus ir 
reikalą puoselėti lietuvių kalbą.

S

sireiškė pirmiausia kaip kultūri
nis sąjūdis. XIX a. antroje pusėje 
Čekijoje, Vengrijoje, Lenkijoje, 
Slovėnijoje ir kitose šalyse tuo
met buvo statomi teatrai, mu
ziejai, bibliotekos. Tuo metu Lie
tuvos žmonės carinės priespau
dos sąlygomis kovojo už savo 
žodį, raštą, nacionalinės kultūros 
išlikimą. Tarpukario Vilnius, 
atskirtas nuo Lietuvos Respubli
kos demarkacine linija ir vėliau 
tapęs sovietų respublikos admi
nistraciniu centru, iki šiol neturi 
vienos iš svarbiausių, valstybei 
ir sostinei būdingų kultūros in
stitucijų - Nacionalinės galeri
jos. Pasak menininkų, Naciona
linės galerijos turinys jau sukaup
tas. Tačiau dabar visuomenei 
prieinami tik 5-6% muziejų sau
gyklose sukauptų meno lobių. 
Jų niekad nematė jaunoji karta. 
Menininkai siūlo Nacionalinę 
galeriją statyti Lukiškių aikštėje, 
kuri yra didžiausia istoriškai 
neužstatyta erdvė miesto centre. 
Galerija turėtų būti daugiafunk
cinis pastatas. Jame būtų ekspo
nuojama XX a. Lietuvos dailė, 
čia būtų įkurtos restauravimo 
dirbtuvės, leidybos centras, ar
chyvas. Galerijoje turėtų būti

(nukelta į 6 psl.)

- Londone atidaryta Lietu
vos fotomenininko Antano Sut
kaus fotografijų paroda "Lietu
va". Ji veiks tris savaites "Isling- 
ton Arts Factory" galerijoje. An
tano Sutkaus nuotraukos pasa
koja apie 7-8 dešimtmečių Lie
tuvą, jos žmones. Didžiausią 
parodos dalį sudaro ciklas "Basų 
kojų nostalgija".

- Birželio 1 d. Kaune, Pa
žaislio vienuolyne, prasidėjo 
antrasis tarptautinis Pažaislio 
muzikos festivalis. L. van Beet- 
hoveno IX simfoniją atliko Jus
tus© Frantzo diriguojamas sim
foninis orkestras "Philharmonie 
der Nationen", Kauno valstybi
nis choras, solistai I. Linabur- 
gytė, R. Maciūtė, A. Janutas bei 
V. Prudnikovas. Festivalį rengia 
Lietuvos nacionalinė filharmoni
ja, Kauno filharmonija bei Muzi
kos festivalių paramos fondas. 
Iki rugpjūčio 30 d. ketinama 
surengti daugiau kaip dvidešimt 
koncertų. Į Pažaislį, Zapyškio Šv. 
Jono Krikštytojo bažnyčią, Nidą, 
Klaipėdą, Sedą, kur vyks festi
valio renginiai, žada atvykti apie 
aštuonis šimtus garsių muzikų iš 
Didžiosios Britanijos, Vokietijos, 
JAV, Japonijos, Estijos, Latvijos, 
Lenkijos, Austrijos, Olandijos ir 
kt. šalių. Liepos 3 d. F. Schuber- 
to Mišias As-dur dirigavo lordas 
Yehudi Menuhinas.

- Bitės Vilimaitės novelių 
knyga "Užpustytas traukinys" jau 
sulaukė oficialaus įvertinimo. 
Gegužės mėnesį Smilgiuose (Pa
nevėžio r.) rašytojai už šią knygą 
buvo įteikta G. Petkevičaitės- 
Bitės premija, kurią paskyrė 
smilgiečio rašytojo Edvardo Vai
čiaus ir Panevėžio rajono savi
valdybės įkurtas G. Petkevičaitės- 
Bitės fondas. Šią premiją 1983- 
1990 m. gavo aštuoni rašytojai, 
piertvarkos metais dėl lėšų sty
giaus buvo padaryta pertrauka, 
o po penkerių metų ji paskirta 
pomirtinei Vaidoto Daunio kny
gai.

- Gegužės 30 d. Vilniaus 
"Skalvijos" kino centre surengta 
režisieriaus Edmundo Zubavi- 
čiaus jubiliejinė kino retrospek
tyva, skirta dokumentininko 
penkiasdešimtmečiui, bei naujo 
videofilmo "Vaikystės juo
draščiai" premjera. E. Zubavičius 
yra filmų "Lietuva. Dar sykį Lie
tuva", "Lietuva. Žodžiai į sąžinę" 
ir "Lietuva vėl laisva", trilogijos 
"Partizanai", "Gyvenimas mirties 
rate", "Partizanės", apie pusės 
šimto kitų dokumentinių filmų 
autorius.

- Gegužės 26 d. Menininkų 
rūmuose įvyko vakaras, skirtas 
poetės Pranės Aukštakalnytės- 
Jokimaitienės 75-osioms gimimo 
metinėms. Renginyje dalyvavo 
profesorė Vanda Zaborskaitė, 
monsinjoras Kazimieras Vasil
iauskas, akademikas Leonardas 
Sauka, docentė Bronė Stun
džienė, poetas Kazys Bradūnas, 
draugai, pažįstami, bendradar
biai. Prof. V. Zaborskaitė, atsi
menanti jubiliatę iš mokyklos 
laikų (mokėsi Panevėžio mer
gaičių gimnazijoje), papasakojo 
apie Pranutės kūrybą bei gyve
nimą. P. Jokimaitienė mėgusi li
teratūrą (ypač O. Milašių, R. M. 
Rilkę, C. Baudelaire, V. Mačernį 
ir kt.), artimai bendravusi su A. 
Nyka-Niliūnu, B. Krivicku, M. 
Indriliūnu, K. Bradūnu. L Sauka 
kalbėjo apie mokslinės bendra
darbės P. Jokimaitienės atsida
vusi darbą Lietuvių kalbos ir li
teratūros institute. Jos dėka pa
rengti trys "Lietuvių liaudies dai
nyno" tomai, ji parašiusi nemažai 
tautosakos studijų.



Liepos 18-27 dienomis - IX Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresas

Jau eina i pabaigą paskutinieji 
pasiruošimai IX Pasaulio Lietu
vių Kongresui. Ruošos komiteto 
nariai darsyk kviečia vi^is lietu
vius atvykti ir prisidėti. Kongre
so šūkis: "Lietuviška prigimtis 
atidaro pasaulio duris!" Kongre
so pradžią žymės organizacijų 
mugė, kuri supažindins jaunimą 
su lietuviškom politinėm, so
cialinėm ir profesionėm orga
nizacijom. Visą savaitę atstovai 
dalyvaus studijų dienose. Daly
viai prisidės prie kultūrinių būre
lių ir ekskursijų. Stovyklinė pro
grama - lietuvių papročių ir tradi
cijų pamokos, sportas, žaidimai, 
pliažo olimpiados, laužas ir eks

kursija j Bostoną sujungs visus 
narius.

Kongreso iškilmingas uždary
mas vyks šeštadieni, liepos 26 
d., per uždarymo banketą Tara 
Hyannis Hotel and Resort.

Savaitgalio dalyviai
Tiems, kurie negali atvykti vi

sai savaitei, siūlome dalyvauti 
savaitgalio renginiuose liepos 25- 
27 dienomis ir bankete, kuris 
įvyks liepos 26 d. Jums siūlomas 
kambarys, transportas ir įėjimas 
į visus penktadienio, šeštadie
nio ir sekmadienio renginius - 
Cape Code paplūdimio olimpi
nes žaidynes, laužą ir uždary

mo banketą.

Banketas ir bilietai
Banketas-vakarienė, kurios 

metu gros muzika ir bus šoka
ma, įvyks Tara Hyannis Hotel 
and Resort, Hyannis, MA. Bilie
tai siūlomi visai plačiajai lietu
vių bendruomenei. Entuziastiš
kai kviečiame dalyvauti visus. 
Banketo bilietas - $45 USD vie
nam asmeniui, arba $400 USD 
už 10 vietų stalą. Banketo bilie
tus užsisakykite: Žara Bielkus, tel. 
617 731-2269.

Kongresas ir savaitgalio 
registracija

Kaina dalyviams - $700 USD, 
atstovams - $550 USD. Savait
galio dalyviai - $195 USD. Dėl 
registracijos anketų ir papildo-

mos informacijos galima kreip
tis į Tomą Matusaitj ir Vydą 
Marijošių, tel. 516-358^6103, 
arba elektroniniu paštu: pljkoe- 
arth-link.net arba web puslapyje: 
www.earthlink.net/-pljk.

Kelionės informacija
Visiems bus suteiktas transpor

tas atvykti iš Logan tarptautinio 
oro uosto Bostone penktadienio, 
18 d., vakarą ir šeštadienį iki 12 
vai. dienos. Taip pat bus suteik
tas transportas nuvykti į oro 
uostą sekmadienį, liepos 27 d. 
Patogumo dėlei pageidautina 
užsisakyti lėktuvo bilietus ati
tinkamai valandai. Jei vyksite 
kitu transportu ir turite klau
simų, skambinkite Žarai ar Lais- 
vydai Bielkus tel. 617-731-2669.

Pasimatysim Kongrese!

;pp
Lietuvių grupės kelionė į

^22^ *
BUDAPEŠTĄ, PRĄHĄ, VIENĄ

rugsėjo 19-29 dienomis

Kaina $1,945 asmeniui iš New Yorko ir 
$2,045 asmeniui iš Chicagos

Iš kitų miestų pridėtinis, papigintas mokestis.

Š. m. birželio 8 d. įvyko JAV dalyvavo Michigano apygardą buvo pakeistas į "Vidurio Mi- 
LB-ės Michigano apygardos at- sudarančių: Detroito, Grand Ra- chigan"), apylinkių atstovai, 
stovų suvažiavimas, kuriame pids ir Lansingo (kurios vardas

Nuotr: (iš kairės) Jonas Urbonas - LB Michigano apygardos iždininkas, Saulius Anužis - 
Lansingo apylinkės pirmininkas, Nijolė Zelwinder - Detroito apylinkės pirmininkė, 
Liuda Rugienienė - Michigano apygardos pirmininkė, Vytautas Jonaitis - Michigano 
apygardos ir Grand Rapids apylinkės vicepirm.-sekretorius. Jono Urbono nuotr.

Vyrų ir moterų pavydas turfe 
• skirtingą veidą

Tuo tarpu moterys yra žymiai 
labiau priklausomos nuo part
nerio emocinės paramos ir rū-

Vyrų pavydą sukelia kitokios 
priežastys, negu moterų, rašo 
Vokietijos Veinheimo miesto 
leidžiamas žurnalas "Psycholo- 
gie Heute".

Vyrai daugiausiai darosi pavy
dūs, bijodami lytinės neištikimy-

Dirbtinė sala
Olandai savo bėdas dėl sausu

mos katastrofiškos stokos ir to
liau ketina švelninti grynai olan
diškai - nustumti tolyn jūrą. 
Neseniai parengta vienos minis
terijos studija rekomenduoja 
Šiaurės jūroje supilti 17 kilo
metrų ilgio salą. Joje būtų gali
ma įrengti didelius šiltnamius, 
pastatyti 40 tūkstančių butų. 
Siūloma įveisti keturis didelius 
parkus, įrengti jachtų prieplau
kas, visą kilometrą nusitiesian
čius paplūdimius. Projektas, ku
rio įgyvendinimas užtruktų 15 
metų ir kainuotų apie 15 mili
jardų vokiečių markių, tiesa, dar 
neparengtas. Tačiau olandai var
gu ar turi kitą pasirinkimą, nes 
šalis labai tankiai apgyvendinta.

LA

bės, tuo tarpu moterų pavydą 
sukelia gyvas partnerio pašneke
sys su kita moterimi.

Svarbiausia šio skirtumo prie
žastis yra tai, kad vyras iš esmės 
negali būti tikras, kad būtent jis 
yra vaiko tėvas. Todėl moters 
neištikimybę sukelia jiems pa
vojaus jausmą.

pėsčio. Jos mažiau pavydi, kai 
partneris sau leidžia nedidelę ne
ištikimybę, negu kai jis stipriai 
susidomi kita moterimi. BNS

Tik DARBININKE 
naujausios žinios 
iš Lietuvos ir viso 

pasaulio
Tel.: (718) 827-1351J

VYIistou^
VILNIUS

Pirmyn ir atgal iš New Yorko

$600
plius mokesčiai

Išvykti nuo rugsėjo 16 iki spalio 31 
Lietuvoje galima pasilikti iki dviejų mėnesių 
Bilietus turite pirkti iki liepos 15

Vytis Travel 
40-24 235 St. 
Douglaston, NY 11363 

Tel.: 718-423 6161

1-8OO-7 7-VYTIS

Lukiškių aikštėje 
siūloma statyti

Nacionalinę galeriją
(atkelta iš 5 psl.)
parodyti esminiai Lukiškių aikš
tės istoriniai momentai, XIX a. 

. sukilėlių ir XX a. Lietuvos lais
vės kovų sąjūdžio paminėjimo 
akcentai. Dar viena Galerijos 
funkcija - tai glaudūs ryšiai su 
visuomene, vaikų ir jaunimo 
estetinio ugdymo veikla, čia tu
rėtų būti koncertų salė, turėtų 
vykti kultūros ir meno konfe
rencijos. Nacionalinės galerijos 
pastato ir Lukiškių aikštės sąsaja 
būtų architektų ir projektuotojų 
talento, jų idėjų ir minčių bran
dumo rezultatas. Pasak meni
ninkų, Nacionalinę galeriją pa
stačiusi tauta ir valstybė pras
mingai pasitiktų 2009 metus - 
Lietuvos paminėjimo tūkstant-

Į mėtį. LA

Sugaudė 
čikagiškių 

dovanoti varpai
Berčiūnuose netoli Panevėžio 

pašventinta naujoji tautos kan
kinių bažnyčia. Ją suprojektavo 
architektas Algis Šironas. Prieš 
40 metų susprogdinta senoji tau
tos kankinių bažnyčia. Dabar 
nuo jos likusių pamatų iki nau
josios bažnyčios eina dievdirbio 
Adolfo Teresiaus skaptuotais ko
plytstulpiais paženklintas Kry-’ 
žiaus kelias, čia stovi vilniečio 
dailininko Antano Kmieliausko 
skulptūra. Naujosios bažnyčios 
varpinėje sugaudė Chicagos lie
tuvių dovanoti varpai. Naująją 
bažnyčią puošia ir Krekenavoje 
slėptas dailininko Stasio Ušins- 
ko vitražas, kurį jis sukūrė Pa
ryžiuje 1930 metais. LA 

f B MURMACY

Wm. Anastasi, B. S.
77-01JAMATCA AVENUE

(Cor. 77th Street) 
V/oodhaven, N. Y. 11421 

WE DELIVER
V Tel.: 296 - 4130 J

Padovanokite "Darbi
ninko" prenumeratą savo pa
žįstamiems bei draugams šven
čių proga! Prenumerata viene- 

. riems metams - tik S3O.

J kainą įeina:
* Skrydžiai
* Pirmos klasės viešbučiai
* Pusryčiai ir pietūs kiekvieną dieną
* Įdomių vietų apžiūrėjimas kiekvieną dieną, 

privačiu tik lietuvių autobusu
* Profesionalai gidai
* Valstybiniai ir patarnavimo mokesčiai

Kelionės vadovas - Romas Kezys
H

Vietos garantuojamos atsiuntus $100 mokestį asmeniui

Vytis Travel 
40-24 235 St. 
Douglaston, NY 11363 
Tel.: 718-423-6161
1-800-77-VYTIS

atlantalE, Ine.
800 - 775 - SEND T 914 - 258 - 5133

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas

nuo DURŲ iki DURŲ
Siuntiniai pasieks gavėją per 6 savaites, 

o oro paštu - per 14-a darbo dienų
1 LIETUVĄ,LATVIJĄ,ESTIJĄ,BALTARUSIJĄ,RIJSIJĄ.

JULY PICK-UP SCHEDULE

For more Information call 914-258-5133

JULY 1 PUTNAM,CT 1-2 PM
JULY 5 NEWARK,;NJ 11-12 NOON
JULY 5 BROOKLYN, NY 12-1 PM
JULY 7 PHILADELPHIA, PA 11-12 PM

BALTIMORE,MD 4-5 PM
JULY 8 NEW BRITAIN, CT 11-12 NOON

NEW HAVEN, CT 2-3 PM
WATERBURY, CT 4-5 PM

JULY 10 KEARNY, NJ 11-12 NOON
PATERSON, NJ 1-2 PM

JULY 14 WHITING,NJ 1-2 PM
JULY 17 NEWARK, NJ 11-12 NOON
JULY 18 PHILADELPHIA, PA 11-12 NOON

J

New York-Vilnius-New York $770 r.t.
One way to Vilnius $559

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

New York, NY 10107 
Tel.: (212) 541-5707

PASINAUDOKITE PAPIGINTOMIS
KAINOMIS

pavasarį ir vasarą, skrisdami į 
Vilnią ir Rygą!

Mes taip pat siūlome patogius skrydžius ir keliones 
laivu į Karibų salas, Australiją, Aziją ir Europą.

Dėl daugiau informacijų skambinti:
AIREX TRAVEL AGENCY

382 Broad Avė.
Leonia, NJ 07605

(201) 944-1273 (800) 955-7370 (201) 947-2189

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES Į VILNIŲ 

IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS
AMERIKOJE AR KANADOJE

-’bc
Tba

Ferrante Travel Center
135 Broad Avė., Palisades Park, N J 07650

(800) 654-2432 (201) 592-8780

link.net
http://www.earthlink.net/-pljk


Nuo 1996 m. sausio 1 d. 
iki 1997 m. kovo 31 d.

TAUTOS1 FONDUI aukojo

Vaikų klubas Dūksta

$25 - Rudokas, Stasė, 1L, ($405);
Sodaitis, J. & A., FL, ($60);
Šadolskis, R. & E., MD, ($90);
Šiaučiūnas, Jonas, IL, ($750);
Šilbajoris, A. & D., FL, ($111);
Trimakas, D., OH, ($140);
Vaineikis, Juozas, IL, ($475);
Vaitkus, Marytė, MD, ($450);
Vilgalys, J. & P., CA, ($125);
Von Ost, Zelda, VA, ($50);
Weigand, Tomas & Irena, IL, ($530).

$20 - Abromaitis, Marytė, IL, ($30);
Ambrozaitis, E. J., FL, ($50);
Asebergas, Binitė, NY, ($20);
Asminas, Jonas & Genė, MI, ($680);
Bagdonas, V., FL, ($30);
Banaitis, Bronius & Birutė, MA, ($185);
Barčas, .Antanas & Elena, az, ($435);
Bartkus, Juozas,'FL, ($80);
Bigelis, Ramūnas, NV, ($225);
Butkevičius, Balys & Jadv., cr, ($40);
Cibulskis, Birutėj NY, ($20);
Dragunevičiuš, V. G., NY, ($70);
Gobužas, K., NY, ($30);
Goštautas, Stasys & Marija, MA, ($70);
Hasselberg, Janina, NY, ($195);
Ilgutis, Alfonsas & Ramutė, NY, ($385);
Jonušis, Regina, NY, ($50);
Juodelis, Liuda, IL, ($335);
Kalvaitis, Antanas & Sofija, FL, ($2,825);
Karaša, Nerimantas & Ona, FL, ($513);
Kasakauskas, Jonas, NY, ($20);
Kasauskas, Jonas, NJ, ($385);
Klybas, Rita & Kostas, NY, ($20);
Kvedaras, M., IL, ($440);
Laucis, Agustinas, IL, ($239);
Lucas, Margaret, NY, ($50);
Lukas, Alfonsas & Ingeborg, Ml, ($910);
Matutis, kun. Stanley M., COLOMBIA,($ 1,337);
Meiliūnas, Genovaitė, NY, ($530);
Molynas, Mykolas & Gražina, NY, ($105);
Murinas, M. & P., IL, ($620);
Palubeckas, Jonas & Regina, MA, ($290);
Petravičius, V., CT, ($50);
Petrulis, Eleonora L., NY, ($100);
Pranskevičius, Stasys, IL, ($375);

- - . Rajeckas, Gedfrrunas, NY, ($225);
Rugienis, Algi$-*& Linda, IL, ($40);
Ruzgas, Algirdas, NY, ($120);
Sandargas, Aldona, FL, ($255);
Senulis, Kristina, NJ, ($210);
Snarskis, Broniūs, FL, ($115);
Vaičiulis, Vytautas, NY, ($255);
Vitkauskas, Antanas, IL, ($130);
Zailskas, Antanas, IL, ($275);
Žemaitaitis, Gintas & Irena, CT, ($190);
Žolynas, O. Kr/ FL, ($205).

$15 - Elskus, Albinas,' NY, ($115);
Gobis, Pranas & Galina, MI, ($159);
Kezenius, Stasė1/OH, ($150);
Kildišius, Algimantas, NY, ($65);
Kriščiūnas, Martha, MI, ($470);
Maculaitis, Anthony & Sophie, NY, ($35);
Zaparackas, Algis & Yolanda, MI, ($120).

$10 - Arlickas, Aga, NY, ($60);
Bagdžiūnas, A. B., NY, ($120);
Barker, Mary O., MI, ($30);
Belickas, Joseph, NY, ($560);
Brakas, Martinas R., NY, ($59);
Bulovas, Pranai; NY, ($10);
Dippel, F. A., FL, ($65);
Girnius, Birutė, MI, ($20);
Janušaitis, Jurgis & Veronika, FL, ($150);
Kizlauskas, Kazys & Liole, MI, ($120);
Laurus, Irena, MI, ($360);
Martišius, Antarias, AZ, ($512);
Memėnas, Victor J., MI, ($160);
Motušis Viktoras & Bronė, IL, ($456);
Palionis, Sofiją, AZ, ($165);
Plechavičius, Sbfija, NY, ($230);
Pociūnas, Antanas, CA, ($15);
Prakapas, Jonas, CA, ($110);
Pukelevičiūtė, flirutė, FL, ($125);
Radzevičius, Vytenis, CT, ($50);
Sprindys, A., FL, ($210);
Steponienė, Ona, NY; ($10);
Stulginsky, Sofia, CT, ($15);
Šileikis, Valerija, FL, 
Šmaižys, Salomėu, AR, 
Šostakas, JonasAl!,

($115);
($100);
($25);

Vai, Vito V. & Regina, IL, ($60);
Valodka, Rapolas & Danutė, FL, ($100);
Žukas, Aleksandra, NY, ($148);
Žukauskas, Vitalis & Marija, NY, ($160).

$5 - Ašoklis, Augustinas & Anna, IL, ($465);
Kisielius, Jurgis, CT, ($60);
Papeika, Henry, CA, ($6).

Būrelis klubo vaikų su dalimi personalo ir pirmininku Rimantu Butėnu (antras iš 
dešinės). S. Narkėliūnaitės nuotr.

korio pavidalo?", klausiu. "Ogi 
todėl, nes mūsų vaikų principas 
- dirbti kaip dirba bitės", paaiški
na jis.

Toji klubo svajonė iš tikro 
taptų realybe, jei atsirastų entu
ziastų, kurie paremtų. Klubo 
pirmininkas net pateikė orga
nizacijos įstatus, tardamas: "Jei 
kas domėtųsi tokių vaikų reika
lais ir jų ateitimi, prašytume pa
gal išgales prisidėti prie klubo 
veiklos". I klubą nariais gali įsto
ti suaugusieji ir vaikai nuo 7 ligi 
16 metų amžiaus. Du trečdalius 
klubo narių sudaro vaikai, o 
kiekvienas suaugusis gali įstoti 
kartu su dviem globojamaisiais. 
Beglobiams vaikams ir vaikų 
namų auklėtiniams teikiama pir
menybė.

Taigi, kaip tas sakė: "Jei kada 
pro šalį bekeliautumėte...". Tikiu, 
kad ne vienas šių eilučių skaity
tojas dar šią vasarą lankysis Vil
niuje. Užeikite į tą klubą, kuris

Birželio 25 d. Lietuvos Pre
zidentui Algirdui Brazauskui ski
riamuosius raštus įteikė naujasis

Argentinos ambasadorius Silvio
Hector Neuman, pakeitęs Hugo
Augusto Urtubey. ELTA

Amerikos lietuviai, kurių orga
nizacijos rūpinasi Lietuvos vaikų 
globa ir teikia pagalbą naš
laičiams, turbūt nė nežino, kad
yra toks klubas. Pasivadinęs vie
no nedidelio Neries intako Dūkš
tos vardu, šis klubas šiemet pa
vasarį jau pradėjo savo ketvir
tuosius metus.

Kai praeitą vasarą lankiausi 
Vilniuje, viena mano artima tau
tietė iš Švenčionių krašto papasa
kojo man, kaip ji ir kiti jos 
pažįstamieji laisvalaikiu talkina 
tam klubui, ir pakvietė užeiti.

Vieną vidudienį ir užsukau. 
Klubo kuklios patalpos su užrašu 
"Dūkštą" yra netoli Žaliojo tilto 
(tiesa, jis dabar ne žalias, bet 
anksčiau taip jį vilniečiai vadi
no), Lvovo g. nr. 20. Aplinkui 
būriavosi įvairaus amžiaus vai
kučiai. Sutartu laiku susirinko ir 
būrelis suaugusiųjų, tarp kurių 
buvo ir klubo pirmininkas Ri
mantas Butėnas. Jie man ir pa
pasakojo apie tą savo klubą.

Klubą subūrė entuziastai, 
įvairaus amžiaus, įvairių profesi
jų (daugiausia mokytojai) ir 
pradėjo pasiaukojamąjį darbą. 
Klube yra daugiau kaip šimtas 
narių. Dažniausiai tai problemų 
turinčių šeimų vaikai. Dažnas iš
jų nemato gero pavyzdžio na
muose ir glaudžiasi prie klubo. 
Čia jie turi progą mokytis darbo, 
meno, dainos, užsienio kalbų, 
atskirti gėrį nuo blogio. Klubo 
principas - ne prašyti, o užsi
dirbti. Klubas palaiko ryšius su 
miesto mokyklomis, vaikų na
mais, ruošia kultūrines pramo
gas, diskusijas įvairiomis aktua
liomis temomis, turistinius žy
gius.

Maišiagalos apylinkėje, apie 
25 km nuo Vilniaus, klubas turi 
žemės plotą, kur vaikai mokosi 
darbo, o jis įvairus: sodinimas

sistatyti bičių korio pavidalo vaikų 
kaimą. "Jame galėtume priglausti 
ir benamius vaikus", sakė pir
mininkas Butėnas. "O kodėl bičių

svajoja pastatyti vaikų namą 
bičių korio pavidalo, pirma pa
siskambinę tel. 75 14 62.

Salomėja Narkėliūnaitė
svogūnėlių, bulvių ir kitokių ■ 
daržovių bei jų priežiūra, žolės 
pjovimas, šieno paruošimas, . 
malkų ruoša žiemai. Vaikų dar
bas vertinamas balais (tai pran
cūziškai "baile", iš kurio Lietu
voje padarė matą skaitmenimis 
įvertinti darbą, mūsiškai būtų: 
"įskaita"). Priklausomai nuo 
surinktų tų "balų" skaičiaus, vai
kai gauna drabužėlį ar maisto, 
ar knygutę, kurių vertė taip pat 
apskaičiuota "balais". Taigi, vai
kai dykai negauna nieko, bet 
užsidirba. Taip jie būna užimti, i 
nevalkatauja.

Paaugliai berniukai ypač do
misi technika. Vienas iš klubo į 
entuziastų yra velomobilių kon
struktorius. Jis kartu su vai
kais sukonstravo ir jau pradėjo 
gaminti velomobilį. Kadangi 
klubui trūksta lėšų, iš pradžių 
norima pabandyti, kaip seksis, Į 
o ilgainiui norima pasigaminti 
ir daugiau velomobilių, kuriais 
galima būtų atsigabenti į mies
tą ir pačių užsiaugintas dar- Į 
žoves, surinktas vaistažoles ir ■ 
kt. Nežinau, kaip reikalai atro- j

ŠVENTŲJŲ PALAIKAI
Sekmadienį, birželio 29 d., 11 

vai. ryto, Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčia, 211 Ripley Place, Eliza- . 
beth, NJ 07206, iškilmingom mi- 
šiom minėjo savo globėjų šventę. 
1 a proga ant altoriaus buvo išsta
tyti Šv. Petro ir Povilo relikvijos ir 
kitų šventųjų palaikai. Bažnyčia 
nuo pat pirmųjų amžių gerbė 
kūnus kankinių ir šventųjų, kurie 
atidavė savo gyvybę už Kristų.

Visa eilė lietuviškų bažnyčių turi 
Švč. Marijos apsireiškimo alto
rius, statulas, vitražus ir paveiks
lus. Šv. Petro ir Povilo bažnyčia 
turi ir dalį akmens, ant kurio Švč. 
Marija apsireiškė Šiluvoj kaimo 
piemenėliams bažnytinėse žemėse 
ganant bandą 1608 metais. Ant

vieno didelio akmens jiems pa
sirodė mergaitė išskleistais plau
kais, laikanti ant rankų vaikelį ir 
graudžiai verkianti.

Katytės 
atsuko čiaupą
Vienas švedas supyko ant savo 

dviejų kačių: jam nesant namie 
jos galąsdavo nagus į sofą. Sykį 
išeidamas uždarė katytes vonio
je. Tos žaidė tenai su viskuo, kas 
pasimaišė po jų letenomis. 
Žinoma, ir su vandentiekio čiau
pu. Grįžęs namo, šeimininkas 
rado apsemtą butą. Abi katytės, 
gailiai miaukdamos, sėdėjo 
aukštai ant dušinės.

LA

Vilniuje planuojama statyti paminklą 
M. K. Čiurlioniui

(atkelta iš 4 psl.)
Maždaug per mėnesį Vilniaus 
savivaldybėje bus nuspręsta dėl

lo konkursas.
M. K. Čiurlionio paminklo sta

tybos rėmimo fondo steigėjai -
do dabar, po metų, bet tuo metu 
klubas neturėjo dar net jokios 
kad ir padėvėtos transporto pri
emonės saugiai ir taupiai nu
vežti vaikus į darbą Tam vis 
trūkdavo lėšų. "Mūsų lėšos ■ tai 
gerų žmonių, organizacijų 
auka", sako klubo pirmininkas. 
Žemei įdirbti samdome mašina, 
o mašinai perkamas kuras.

Ilgainiui klubas svajoja Mai
šiagalos apylinkės žemėje pa-

paminklo vietos arba bus paskelb
tas konkursas vietai parinkti, arba 
bus paskirta konkreti vieta.

Kai bus žinoma konkreti vieta, 
bus paskelbtas kūrybinis pamink-

fotografas Saulius Paukštys ir 
menotyrininkas Ernestas Parul
skis. Fondo adresas: P. Vileišio 
18 c/o LEMA, Vilnius, tel. 
709555, faksas 709531. AK

Edmundo Čapo fondo premijos

Amžinybėn iškeliavus
Marija M. Gureckienė 

Vaišnytė mirė 1997 birželio 6 
d. Matulaičio slaugos namuose, 
Putnam, CT, sulaukus 99 metų 
amžiaus. Birželio 10 d. palaidota 
Lietuvių kapinėse Waterbury, 
CT, šalia savo vyro a. a. Petro

Gurecko. Giliame liūdesyje liko 
sūnus Algimantas ir marti Vir
ginija, anūkai Vytenis ir Nerija 
Orentienė su šeimomis, trys 
proanūkės ir brolis Matas 
Vaišnys su šeima.

IX Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas

Liepos 18-27 d. - Cape Cod, MA

Savaitgaliniai Atstovai - $500
Penkt., Šešt., Sekm. Dalyviai - $700

$195.00

Banketas vyks
Tara Hyannis Hotel & Resort

Bilietai - $45.00. Stalas (10 asmenų) - $400.00.

Dėl informacijos prašome skambinti:
Žara Bielkus - (617) 731-2269, iki liepos 18 d.

IX PLJK, P.O.Box 283, Manhasset, NY 11030, 
tel. (516) 358-6103, email: pljk@earthlink.net 
http://home.earthlink.net/-pljk

čekius rašyti "IX World Lithuanian Youth 
Congress" vardu

Edmundas Čapas, gyv. Florido
je, Lietuvoje įsteigė savo asmeninį 
fondą ir kasmet skiria jaunam (iki 
35 metų amžiaus) asmeniui vien
kartinę stipendiją ($800) ir premi
ją ($200).

Stipendija skiriama labai gerai 
studijuojančiam mokslų magistrui 
arba doktorantui, jei jų darbo 
tema yra iš mokslo istorijos arba 
mokslo filosofijos srities.

Premija skiriama už geriausią 
žurnale "Mokslas ir gyvenimas" 
per metus išspausdintą originalų 
straipsnį minėtomis temomis.

Šių metų balandžio 18 d. Vil
niuje, dalyvaujant Edmundui ir

Jadvygai Čapams, stipendija 
buvo įteikta filosofijos magistrei 
Andrejai Adomaitytei, o premija 
- Lietuvos mokslų akademijos 
Botanikos instituto doktorantei 
Jolitai Klimavičiūtei.

Vienas iš pagrindinių Edmun
do Čapo principų, steigiant šį 
asmeninį fondą, yra: "Ugdyti 
naują Lietuvos kartą, išsilaisvi
nusią iš mąstymo ir elgsenos 
įgūdžių, kuriuos įdiegė nelaisvės 
penki dešimtmečiai". Ši finansinė 
parama - jauniems žmonėms, 
kuriems teks kurti jau atgimusią 
ir naują Lietuvą.

Knyga "Namie: Lietuvoje ir JAV"
JAV kariuomenės pik. Itn. Edmundas Čapas, metus dirbęs 

Lietuvoje ryšių karininku ir padėjęs Lietuvos kariuomenei, 
parašė knyga "Namie: Lietuvoje ir JAV".

Autorius gimė 1951 m. Clevelande. Baigė J. Caroll univer
siteto karo mokslų fakultetą ir psichologiją Clevelando State 
universitete. Po ketvertų metų aktyvios karininko tarnybos 
studijavo Toledo universitete ir tapo filosofijos magistru.

Pirmoje knygos dalyje aprašyti nuotykiai ir įspūdžiai iš 1992 
m. kelionės dviračiu po tėvų gimtinę - Lietuvą. Antroje dalyje 
- trumpos apybraižos, rašytos 1996 m. kas savaitę "Šiaulių 
krašto" laikraščiui, kai E. čapas dirbo ir gyveno su šeima 
Šiauliuose. Jose - atviras Amerikos lietuvio pasikalbėjimas su 
skaitytojais apie gyvenimą Lietuvoje, geranoriškas JAV ir Lie
tuvos kultūrų lyginimas.

Knygą išleido Šiaulių pedagoginis institutas, jam ir bus skirti 
visi pinigai, gauti už knygą.

Šią iliustruotą, 152 psl. knygą galima gauti "Darbininke", 
atsiuntus 8 dol. čekį ir 2 dol. už persiuntimą paštu, arba pas 
autorių: Edmund Čapas, 1058 E 171 St., Cleveland, Ohio 
44119-3102, tel. 216-383-9652, fax 216-383-9651

mailto:pljk@earthlink.net
http://home.earthlink.net/-pljk
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Brooklyn, N Y 11207
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Viešpaties Atsimainymo 
parapija Maspethe, NY, mini 
90 metų sukaktį. Pagrindinis 
minėjimas vyks per Padėkos die
ną, lapkričio mėnesį. Sukakties 
proga bus rengiami koncertai, 
parodos, lietuviškos vakaronės. 
Jubiliejui rengti sudarytas 
komitetas. Parapiją dabar ad
ministruoja amerikietis kunigas, 
bet jis mielai draugauja su lietu
viais, remia lietuviškus reikalus. 
Jis kviečia lietuvius kuo gausiau 
dalyvauti jubiliejaus renginiuo
se. Parapijoje vargonauja Virgi
lijus Barkauskas, kuris vadovau
ja ir chorui, o jame dalyvauja ir 
graži lietuvių grupė.

Juozas Strolia, kompozito
rius, smuikininkas, muzikos mo
kytojas, spaudoje rašęs lietuviš
kos muzikos klausimais, gimė 
prieš 100 metų - 1897 liepos 11 
d. Velykūnų kaime, Leliūnų 
valsčiuje, Ukmergės apskrityje. 
Mirė 1969 vasario 15 d. Chi- 
cagoje. Paliko per 300 įvairių 
muzikos kūrinių ir taip pat tris 
sūnus: Vytautą, gyv. Fair Lawn, 
NJ, Faustą ir Herkulį, abu gyve
na Chicagoje. Plačiau jo kūrybą 
ir gyvenimą prisiminsime po va
saros atostogų.

Kęstučiui Miklui, žurnalis
tui, visuomenės veikėjui, liepos 
6 d. sueina 75 metai. Sukakties 
proga rudenį, spalio 18 d., Kul
tūros Židinyje jam rengiamas 
pagerbimas. Šiuo metu jis yra 
išvykęs į Lietuvą.

Darbininko įstaigos atosto
gauja nuo liepos 4 d. iki liepos 
18 d. Darbininkas neišeis 
liepos 11 d. ir liepos 18 d. 
Poatostoginis numeris išeis lie
pos 25 d.

Vilniaus radijas praneša, 
kad nuo 1997metų gegužės 5 d. 
jų programos lietuvių ir anglų 
kalbomis girdimos 9855 kiloher- 
cų dažniu.

Kauno Technologijos universiteto tautinio ansamblio 
NEMUNAS

KONCERTAS
liepos 5 d., 7 vai. vak.

Kultūros Židinyje, 341 Highland Blvd., Brooklyn NY.

Maistas, baras, po koncerto šokiai. Groja S. Telšinskas.
Bilietus ($10 asmeniui) galima įsigyti pas:

M. Šalinskienę (718 296-2244); D. Bartulienę (718 849-5826);
J. Veblaitį (908 687-4943); V. Jankauskienę (718 647-2434);
V. Penikienę (718 277-0682 ir 516 922-1760).

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti !
Rengėjai:

NY apygardos Lietuvių Bendruomenė, Tautos Fondas, "Versmė".

sekmadienį, liepos 27 d.

Nek Pr. Marijos Seserų 
vienuolyno sodyboje

PUTNAM, Connecticut

METINIS PIKNIKAS
Lietuvių Susitikimo Šventė

11:00 Koncalebruotos ŠV. MIŠIOS 
Pagrindinis celebrantas:

J E Vyskupas Paulius Baltakis, OFM
12^0 VAIŠĖS, užsiėmimai

3:00 Neringos stovyklautojų PROGRAMA
Vėliavų nuleidimas

4:00 Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS
4:30 MALDOS VALANDĖLĖ už Lietuvą

UŽKANDŽIAI prieš kelionę namo

Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti - 
pasikvieskite ir savo draugus!

Jubiliejinės iškilmės 
Kennebunkporte, Maine
Lietuvių pranciškonų vienuo

lynas šią vasarą, rugpjūčio 3 die
ną, iškilmingai minės savo gy
vavimo 50 metų sukaktį.

10 vai. ryto vienuolyno ko
plyčioje bus iškilmingos mišios 
su pamokslu. Pagrindinis cele
brantas - vyskupas Paulius Bal
takis, OFM. 3 vai. p. p. toje pačio
je koplyčioje įvyks religinis kon
certas, kurio programą atliks šio
je apylinkėje išgarsėjęs choras 
(Seaglass chorale), diriguojamas 
lietuvaitės Jean Strazdas. Po kon
certo - palaiminimas Švč. Sakra
mentu ir vaišės.

Su sveikinimu,
T. Leonardas

Tėv. Pranciškus Giedgau- 
das, OFM, pranciškonų vie
nuolyno viršininkas Brooklyne, 
spaustuvės direktorius ir "Dar
bininko" administratorius, bir
želio 24 d. artimųjų tarpe pami
nėjo savo kunigystės 50 metų 
sukaktį.

Kun. Stasys Raila, birželio 
19 d. buvo paguldytas Mary Im- 
maculate ligoninėn, kur jam pa
daryta operacija. Iš ligoninės grį
žo birželio 26 d.

Albina Žumbakienė, pran
ciškonų spaustuvės uoli tarnau
toja, besirūpinanti "Darbininko" 
laikraščio administracija bei lei
dimu, buvo susirgusi. Dabar gy
dosi namie ir stiprėja. "Darbinin
ko" redakcija, administracija ir 
visi artimieji linki jai kuo greičiau 
sustiprėti.

Kostas ir Juzė Norvilos 
apmokėjo prenumeratą su 100 
dol. čekiu. Už paramą mūsų 
laikraščiui esame dėkingi.

Kiekvienam lietuviui, nesvarbu kur jis bebūtų - svetur ar Tėvynėje, birželio 14-oji tai 
gedulo ir vilties diena. Vilniaus Sibiro tremtiniu choras atlieka tremties dainas

Prisiminti birželio trėmimai j Sibirą
Paulius Jurkus

Birželio keturioliktoji, gedulo 
ir vilties diena, paminėta birželio 
15 d., sekmadienį, Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje ir akademi
ne dalimi tos parapijos mokyk
los salėje.

Sovietų Sąjungai okupavus Lie
tuvą 1940 m. birželio 15 d., 
pirmieji trėmimai buvo įvykdyti 
1941 m. birželio 14 d., šeštadie
nį. Ir šiemet birželio 14 d. suta
po su šeštadieniu.

Prisiminimą organizavo LB NY 
apygardos valdyba.

Pamaldos bažnyčioje
Apreiškimo parapijos bažny

čioje 11 vai. aukotos pamaldos. 
Žmonių prisirinko daugiau nei 
eilinį sekmadienį. Mišias kon- 
■celebravo 4 kunigai: klebo
nas Vytautas Palubinskas, vikaras 
Danielius Jenkevičius bei dirbę 
šioje parapijoje Jonas Pakalniškis 
ir Stasys Raila. Šventei pritaikytą 
pamokslą pasakė klebonas. Mišių 
metu giedojo parapijos choras, 
kuriam vadovauja muzikė Asta 
Barkauskienė.

Minėjimas salėje
Po pamaldų visi perėjo į mo

kyklos apatinę salę. Didžiąja sale 
dabar nebegalima pasinaudoti, 
nes visoš patalpos yra išnuomo
tos privačiai mokyklai. Lietuviai 
gali laisvai naudotis tik apatine 
sale, kuri yra gražiai aptvarkyta, 
suremontuota, išdažyta, įrengti 
nauji tualetai.

Apatinėje salėje visų jau laukė 
kava ir užkandžiai. Salė buvo 
pilnai parengta šiai programai, 
sustatyti stalai, kėdės. Visą tą 
darbą atliko Petras Sandanavi- 
čius, kuris gyvena netoliese, čia 
ir augęs, jo tėvelis buvo parapi
jos zakristijonas.

Programa pradėta pirmą va
landą. Trumpu žodžiu pradėjo 
dabartinis pirmininkas Kęstutis 
Bileris. Jis paklausė, gal salėje 
yra tokių, kurie buvo ištremti į 
Sibirą arba Sibire gimę. Buvo 
pasirengta juos pagerbti ir apdo
vanoti gėlėmis. Bet tokių čia 
neatsirado. Anksčiau buvo ir iš 
pirmojo trėmimo, ir iš vėlesnių, 
pasitaikydavo ir gimusių Sibire.

Invokaciją, prisimindamas trė
mimus, susiedamas su dabarti
mi, gedulo ir vilties diena, sukal

REIKIA VIETOS SUSIRINKIMAMS, 
PRIVATIEMS POBŪVIAMS, BANKETAMS 

AR KITIEMS ĮVYKIAMS?
ESTŲ NAMAI NEW YORKE SIŪLO:

- patogi vieta Manhattano centre;
- puikiai įrengtos patalpos prieinama kaina,
- sumažintos vasaros kainos;
- audio ir video įranga;
- veikiantis baras (su baro patarnautoju);
- virtuvės įranga vasarai.

Tel: (212) 684 - 0336
243 EAST 34 STREET
NEW YORK N.Y.10016 .

bėjo klebonas kun. Vytautas
Palubinskas.

įvykdytų trėmimų tema kal
bėjo rašytojas Paulius Jurkus. 
Dabar jau daug parašyta prisi
minimų knygų apie trėmimus, 
kalėjimus, tardymus, nuteisimus, 
vežimą gyvuliniais vagonais į 
tolimąjį Sibirą, apie gyvenimą 
Sibire, sunkius darbus, žiauru
mus, mirtis. Prie tų įvykių ir 
nesustota kalboje. Ryškinta, ko
dėl sovietai vykdė tokius žiaurius 
trėmimus, nes buvo užsimoję 
sunaikinti patriotiškai nusi
teikusį elementą, sukurti savo 
komunistinį žmogų be tėvynės, 
be tautybės, ištikimą komunistų 
partijai.

Priminė ir tai, kaip sovietai 
mokėjo suklastoti istoriją, net ir 
tuos tragiškus žiaurius vežimus 
dabar jau vaizduoja kaip gražias 
ekskursines keliones.

Buvo paliestos ir dabartinės 
nuotaikos Karaliaučiaus krašte. 
Ten rusų paskirtas gubernato
rius jau sako, kad šis kraštas nuo 
seno buvo rusų žemė. Todėl 
Amerikos lietuviai turi budėti ir 
visada reaguoti, kur paliečiami 
Lietuvos reikalai. Reikia veikti 
per kongreso narius, kad Lietu
va būtų priimta į NATO. Jei tik 
bus išvystytas spaudimas kon
greso nariams, Lietuva tikrai bus 
priimta į NATO ir tuo būdu bus 
įtvirtinta jos demokratinė ne
priklausomybė.

Po paskaitos paskaityta žymaus 
lietuvių poeto Antano Miškinio 
poezija. Poetas buvo ištremtas į 
Sibirą, ir savo vargus aprašė poe
zijoje. Po eilėraštį perskaitė Jur
gita Vaitkienė ir dr. Algimantas 
Pliura.

Filmas apie lapkričio 
13-os demonstracijas

Kad suprastų naujieji ateiviai, 
kaip čia buvo veikta, demons
truota, kovota dėl Lietuvos lais
vės, buvo parodytas spalvotas 
garsinis filmas iš 1965 metų lap
kričio 13 dienos demonstracijų 
New Yorke, iš mitingo Madison 
Square Garden salėje, iš žygio į 
Jungtines Tautas.

Tuo filmu taip pat norėta ir 
buvusiems dalyviams priminti, 
kokie buvo laikai, kada galėta 
suorganizuoti tokio plataus mas
to žygius, mitingus, kalbas, de
monstracijas.

V. Kapočiaus nuotr.

Filmą nufilmavo keliese. Jį pas
kui suorganizavo rengimo ko
mitetas. Nuo anų demonstracijų 
jis vargiai kur buvo rodytas. Tai 
dabar buvo tikra romantinė nau
jiena.

įkalbėjo aktorius Juozas Bu- 
levičius - Joe Boley, kuris angliš
kai yra įkalbėjęs daug kino kro
nikų. Čia įkalbėjo lietuviškai, pa
aiškindamas, kas ir kur vyksta. 
Angliškų kalbų paliktos tik svar
biausios ištraukos.

Masinis lietuvių susirinkimas- 
mitingas įvyko Madison Square 
Garden salėje. Dalyvavo 11-13 
tūkstančių lietuvių, Bostono lie
tuvių mokyklos orkestras, kitas 
orkestras, kuriam dirigavo Joe 
Thomas, New Yorko tautinių šo
kių grupė, sugiedoti himnai, Ire
na Stankūnaitė, jau mirusi, dai
navo lietuvišką dainą.

Nors renginyje minima Estija 
ir Latvija, bet visas renginio svo
ris teko lietuviams. Kalbėjo lie
tuvių politikai, organizacijų at
stovai, amerikiečiai politikai, 
visuomenės žmonės. įvesta ir lie
tuviškų tautinių šokių.

Išėjus iš Madison Square Gar
den, prasideda didžiulės eitynės, 
kur nešama daugybė plakatų. 
Ten įrašyti dalyvaujančių vie
tovių vardai, vienetai, šūkiai, rei
kalaują laisvės Pabaltijo kraštams.

Prie Jungtinių Tautų vienoje 
aikštėje vyksta mitingas, vėl kal
ba tautų atstovai ir politikai. Fil
mas baigiamas, kaip Pabaltijo 
vėliavos beldžiasi į Jungtinių 
Tautų vartus, kad įsileistų ir pa
vergtuosius, suteiktų toms tau
toms laisvę.

Filmas užtruko pusę valandos. 
Būtų prasminga ir gera, kad fil
mas būtų pritaikytas video - 
vaizdajuosčių sistemai. Tada jį 
galėtų įsigyti ir daugiau žmonių, 
jį būtų galima parodyti kitose 
vietose, net ir Lietuvoje. Tai pa
daryti galėtų LB New Yorko apy
gardos valdyba, nes turi visas 
galimybes.

Minėjimas baigtas truputį po 
2 vai. Dalyvių buvo per šimtinę, 
pilna apatinė salė.

Atėjo laikas, kai vėl reikia budė
ti ir demonstruoti, reikalauti, kad 
nepriklausomybė Lietuvoje būtų 
įtvirtinta ir apginta. I laisvę turi 
teisę visi, ir mažieji, ne tik di
dieji, kurie dažnai nori pavergti 
mažuosius. Tie užkariavimo lai
kai praėjo. Amerika yra vienin
telė valstybė, kuri visiems pade
da laisvai gyventi. Tai padės ir 
Lietuvai, jei mes sugebėsim to 
reikalauti.

Minėjimas buvo glaustas, tvar
kingas, skoningai surikiuotas. Tai 
buvo naujos valdybos pirmasis 
pasirodymas. Tą valdybą sudaro: 
pirmininkas Kęstutis Bileris, kiti 
nariai: dr. Algimantas Pliura, 
Laima Šileikytė-Hood, Malvina 
Klivečkienė, Raimundas Sližys, 
Algis Kulpa.

Sėkmės jiems!

Išnuomojami butai pen
sininkams, modernūs, erdvūs, 
savarankiškai tvarkytis, gražioje 
aplinkoje, Marijos Nekalto Pra
sidėjimo seserų priežiūroje. Pasi
naudokite proga, kreipkitės: Vil
ią Maria, P. O. Box 155, Thomp
son, CT 06277. (sk.)

Moteris iš Lietuvos ieško 
darbo. Gali prižiūrėti senelius 
arba vaikus ir atlikti visus namų 
ruošos darbus. Tel.: (718) 291- 
8604 arba (516) 324-3390. 
Kviesti Marytę. (sk.)

SEIZED CARS from $175. Porsches, 
Cadillacs, Chevys, BMW'S, Corvettes. Also 
Jeeps, 4WD's. Your Area. Toli Free 1-800-218- 
9000 Ext, A-6386 for current listings. (sk.)

Vidutinio amžiaus mote
ris iš Lietuvos ieško darbo šei
moje. Susikalba angliškai. Skam
binti Julijai. Tel.: (914) 967-8465.

(sk.)
Dviem žmonėm išnuomo

jamas kambarys arti parduo
tuvių, gali būti moteris, vyras 
arba pora. Kreiptis tel.: 718 235- 
9531 (sk.)

Matulaičio slaugos namai, 
Putnam, CT, ieško socialinės 
darbuotojos, turinčios magistro 
laipsnį (MSW). Pageidaujama 
kalbanti lietuviškai. Darbas - 40 
valandų per savaitę. Kreiptis tel.: 
(860) 928-7976. (sk.)

Reikalinga šeimininkė 
prižiūrėti senesnio amžiaus žmo
nes ir jų namą. Rašyti: Joseph 
Lugan, c/o John Convvood, P.O 
Box 210270, Jamaica, NY 11421, 
USA. Tel.: 718 235-9531 (sk.)

"Lietuvos aidas", patriotinės 
minties, plačios informacijos 
dienraštis, daugiausiai skaitomas 
išeivijos lietuviu, dėl daugiau 
kaip dvigubai pabrangusio paš
to, buvo priverstas pakelti meti
nę oro paštu prenumeratą iki 
$130 nuo 1994 m. rugpjūčio 1 
d. Čekį $130 rašyti "Lietuvos 
aido" vardu ir siųsti JAV įgalio
tiniui adresu: Bronius Juodelis, 
239 Brookside Lane, Willow- 
brook, IL 60514. Tel. 630 986- 
1613.

Kretingos pranciškonų 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta DARBININKO Nr. 29, 
aukojo:
Reda Kudirkienė, Brooklyn, NY - 
5 dol.

Norintieji prisidėti prie šios 
valgyklos išlaikymo, prašomi 
aukas siųsti:

Franciscan Fathers 
361 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207.

Pažymėkite, kad tai jūsų auka 
Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovė, siuntinius vėl 
priims liepos 5 d., šeštadienį, 
nuo 12 vai. iki 1 vai. popiet 
Kultūros Židinio kieme. Dėl in
formacijų skambinkite tel. (914) 
258-5133.

ATLANTOS atstovas New 
Yorke yra Ramūnas, skambin
kite minėtu telefonu ir susitar
kite. Jis mielai paims Jūsų 
siuntinius iš namų.

Siuntiniai j Lietuva laivu 
arba oru. Pinigai pervedami 
doleriais per 2-5 dienas.

Maisto siuntiniai: 
šventinis $39.;
55 svarų įvairaus maisto 
siuntinys už $98.

TRANSPAK, 
4545 W. 63rd St. 
Chicago, IT 60629 
tel. (773) 838-1050.

dcocnpuserve.com

